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خاوەنی هەردوو رستەکەی سەرەوە لەالیەن بیروڕا
هەمووانەوە ناسراوە. هاوکات دوو رستەکەی سەرەوە 

لە بارودۆخ و کاتی جیاواز وتراوە و لەهەمان کاتدا 
لەالیەن کۆمەڵە خەڵکی لەیەک جیاوازەوە رەخنەی 

لێگیراوە. 

خاوەنی دوو رستەکەی سەرەوە دکتۆر بەشیر 
حەداد یاخود مەال بەشیر دەمیرچی-یە کە بەو 

ناوەیەوە ناسراوترە. 

شاری هەولێر)ئەربیل( لە زاری سوبحی سەعاتچی-ـیەوە
کردنمان  میوانداری  و  سەعاتچی  سوبحی  سەردانی  لەمیانی 
هەولێر)ئەربیل(،  لە  تورکمانی  میدیایی  ئاژانسی  ئۆفیسی  لە 
ئەوەوە  زاری  لە  و  ئەنجامدا  لەگەڵی  ناوازەمان  گفتوگۆیەکی 

بووین.  هەولێر)ئەربیل(  شاری  گوێبیستی 

هاتووچووی  درێژە  ماوەیەکی  کە  رایگەیاند  سەعاتچی 
ئەو  دەربارەی  هزری  یادگارییەکانی  و  دەکات  هەولێر)ئەربیل( 

باسکرد.  تەبا  بۆ  شارە 

 چی دەزانیت دەربارەی جۆرەکانی
  ڤایرۆسی جگەر؟

 ڤایرۆسی جگەر.. سەرچاوەی
مەرگێکی کوشندە و بەرباڵو

ناڕه زایی سه ردانیكه رانی مزگه وتی كوره چیان

 پیشەی کوتاڵ فرۆشی)بەزازی(
لە لەناوچووندایە

 چین لە رێگەی سیستەمێکەوە
مێشکی فەرمانبەرانی دەپشکنێت

لە رێگەی پڕۆژەیەکی تەکنەلۆژیاوە کە لە الیەن 
حکوومەتی چین-ـەوە جێبەجێ دەکرێت شەپۆڵە 

کارەبایییەکانی مێشکی فەرمانبەران دەپشکێندرێت.

دیاریکردنی ئاماژەکانی دڵەراوکێ  دڵەراوکێ و توڕەیی 
و بێتاقەتی لەم سیستەمەدا بە دیار دەکەوێت، 

لە رێگای چەند هەستەوەرێکی ئەلیکترۆنی کە بە 
شێوەی وایەرلێس کاردەکات لەسەر فەرمانبەران 

دەچەسپێندرێت.

لەماوەی  چەند رۆژی رابردوودا لە بەغدادی پایتەخت 
بە سەدان ئافرەت لەدژی حکوومەت خۆپیشاندانیان 

ئەنجامدا. 

لە ١٣ی شوبات سەدان ئافرەت لە گۆڕەپانی تەحریر 
ناوەندی بەغدادی پایتەختی عێراق كۆبوونەوە و 

داوایانكرد لەدیارییكردنی ئایندەی واڵتدا خاوەن بڕیاربن. 

 مارک ئێسپەر، وەزیری بەرگریی ئەمریکا:
 واشنتۆن  پابەندە بە پێشکەشکردنی مەشق و

 راوێژەکانی لە عێراق،
 هەروەها بەردەوام

 دەبێت لە ئەرکەکەی
 بۆ کۆتاییهێنان بە

 رێکخراوی
تیرۆریستی داعش
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له گه ڵ ئێوه  بۆ ئێوه 

 نەریتی شەمشەمەکوێرە لە هەولێر)ئەربیل( و
ڤایرۆسی کۆرۆنا

ژمارەی ئەو کەسانەی کە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا گیانیان 
لەدەستداوە ١٠٠٠ کەسی تێپەڕاند. ڤایرۆسەکە 

بەردەوامە لەهەڕەشەکردن لەسەر جیهان لە 
سەرەکیترینیان واڵتی چین. 

زانایان بەردەوامن لە دۆزینەوەی سەرچاوەی ئەو ڤایرۆسەی 

کە  ترسی خستۆتە گشت جیهان، گۆڤاری نێیچڕ-ی 
زانستی رۆژی دووشەممە وتارێکی باڵوکردەوە کە تشانگ 
لی شی گەورە زانای بواری ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پەیمانگای 

ووهان بۆ زانستی ڤایرۆسەکان نوسیبوی کە تێیدا ئاماژەی 
بەوەدابوو کە ڤایرۆسی کۆرۆنا سەدا ٩٦ بەو ڤایرۆسانە 

دەچێت کە لە شەمشەمەکوێرە دروست دەبێت.

بە فەرمانی نەوزاد هادی پارێزگاری پێشوی هەولێر لە 
مانگی تەمموزی ٢٠١٥ دەستکرا بە خوێندنەوەی وتار بە 
زمانی تورکمانی لە مزگەوتی کورەچیانی هەولێر، بۆ ئەو 
تورکمانانەی کە لە هەولێر دەژین هەموو هەینییەک بە 

زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی وتار دەخوێندرێتەوە. 

لەگەڵ ئەوەش بەشداری نەکردنی تورکمانان بەپێی 
پێویست لە وتارەکان بوەتە هۆی دروستبوونی ناڕەزایی لەناو 

خەڵکدا. 
 

لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کەموکوڕیانەی لە مزگەوتەکەدا هەیە، 
گرفتی وەستانی ئۆتۆمبێل، سپلیت وچەند کێشەیەکی تر 

نوێژخوێنانی مزگەوتەکەی بێزار کردووە. 

ڤایرۆسی جگەر هەوكردنێكی ڤایرۆسیە كە 
تووشی جگەر دەبێت و سەر بە كۆمەڵەی 

نەخۆشیە گوازراوەكانە و پێنج جۆری هەیە، 
ئەم نەخۆشییە بەهۆی خواردن و خواردنەوە و 

خوێنەوە دەگوازرێتەوە كە ڕێژەی توشبوو بەم 
نەخۆشیە لە ژن و پیاودا وەك یەك وایە، هاوکات 
سااڵنە بە ملیۆنەها كەس تووشی ئەو نەخۆشیە 

دەبن و دەبێتە هۆی گیان لەدەستدانی نزیكەی
)١ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار( كەس لە ساڵێكدا.

(C)

باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغداد:

پێدانی ڤیزەی ئەلیکترۆنی
   جۆری 

کۆتایی پێ دێت

 ئاگادارییەک لە باڵێوزخانەی تورکیا
    لە بەغداد: پێدانی ڤیزەی جۆری

ئەلیکترۆنی کۆتایی پێدێت
C'

'
 گۆڕەپانی تەحریر-ی ناوەندی خۆپیشاندانەکان
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شاری هەولێر)ئەربیل( لە زاری سوبحی سەعاتچی-ـیەوە
دەمیرچی بەشداری لە زۆرێک کەناڵی تەلەڤیزیۆنی کرد 

و هەڵوێست و روونکردنەوەکانی دووربوون لە ناسنامەی 
تورکمانی خودی خۆی. 

لە دەستپێکی هەر رستەیەکیدا بە "ئێمەی کورد" 
دەستیپێکرد و لەمیانی بەشداریکردنی لە پرۆگرامێکی 

سیاسی لە کەناڵێکی تەلەفزیۆنیدا رایگەیاندبوو کە 
لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کورد ژیاوە و تەنها چەند 

خانوویەکی تورکمانی تێدا بووە. ئەم روونکردنەوەیە 
لەالیەن تورکمانە هەولێر)ئەربیل(ییەکانەوە کاردانەوەی 

توندی بەدوای خۆیدا هێنا و لەهەمان کاتدا بووە 
هۆی نائومێدی و دڵشکانیان. بەاڵم دواجار تورکمانە 

هەولێر)ئەربیل(ییەکان بەردەوامبوون لە پێشکەشکردنی 
گەورەترین پشتگیریی بۆی. 

چونکە مەال بەشیر بۆ ئەوان شتێکە کە ناتوانن 
دەستبەردای ببن. ئەو، رابەر و خۆشەویستی تورکمانە 

هەولێر)ئەربیل(ییەکان بوو. 

لەالیەکی دیکەوە دوای هەڵبژاردن راستەوخۆ لەمیانی 
چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ هەفتەنامەی تەبا رایگەیاند 
کە دایکی رەحمەتی تا کۆچی دواییکردنی جگە لە 

تورکمانی، قسەی بە زمانێکی دیکەی نەکردووە و لە 
ئێستادا هەر بە زمانی تورکمانی لە ماڵەوە قسە دەکەن.

کات هات و رۆشت، چەند رۆژێک بەر لە ئێستا دکتۆر 
بەشیر حەداد لە کەناڵێکی سەتەالیت لەمیانی 

چاوپێکەوتنێک رایگەیاند، "لە رابردوو لە هەولێر تەنها 
قەاڵ هەبوو، لە قەاڵش تورکمان دەژیان. بۆیە کاتێک 

دەتوت هەولێری بە واتای تورکمان دەهات".

بەدڵنیاییەوە لەبەرامبەر ئەم روونکردنەوانە بە 
هەزاران کۆمێنت نووسراو و باڵوکرایەوە. ئەم جارەیان 

راستکردنەوەی قسەکانی رابردوو لە ئەنجامی گوێگرتنی 
لە ویژدانی خۆی، بووە هۆی توڕەبوونێکی زۆری خەڵکانێک.  

دکتۆر بەشیر حەداد: لە قەاڵ ژمارەیەک خانووی تورکمانان هەبوو
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ئەی باشە ئێمەی تورکمان ئاخۆ دەبێت کامە وتەی 
مەال بەشیر قبوڵ بکەین؟

بەداخەوە لەوانەیە سیاسیەت هەندیکجار پێویستی 
بەو جۆرە روونکردنەوانە هەبێت، لەوانەیە هەر لە 

سرووشتەکەشیدا هەبێت، لەبەرامبەر ئەمەدا خەڵکی ئێمە 
هەستیارن. گەر لەبەرامبەر لێدوانی یەکەم دڵی بشکێت، 

لە دووەم لێدوان دڵی چاک دەبێتەوە و وەکو هەموو جارێک 
بەزووترین کات لەبیری دەکات. 

ئەوەی دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە کە هەتا ئەو گەلە 
دەستبەرداری ئەو هەستیارییەی نەبێت، هەمان لێدوان بە 

رادەیەکی زۆرتر دەبیستێت. 

ئەری بەڕاست! مامۆستا بەشیر "ئێمە قسەکانی دکتۆر 
بەشیر حەداد قبوڵ بکەین یاخود قسەکانی مەال 

بەشیر دەمیرچی؟". 

 محەمەد   فەرید   ئەربیل   ئوغلۆ

خاوەنی هەردوو رستەکەی سەرەوە لەالیەن هەمووانەوە 
ناسراوە. هاوکات دوو رستەکەی سەرەوە لە بارودۆخ و کاتی 

جیاواز وتراوە و لەهەمان کاتدا لەالیەن کۆمەڵە خەڵکی 
لەیەک جیاوازەوە رەخنەی لێگیراوە. 

خاوەنی دوو رستەکەی سەرەوە دکتۆر بەشیر حەداد یاخود 
مەال بەشیر دەمیرچی-یە کە بەو ناوەیەوە ناسراوترە. 

دکتۆر بەشیر یاخود مەال بەشیر لە دواهەمین 
هەڵبژاردنەکانی عێراق لە لیستی پارتی دیموکراتی 

کوردستانەوە بەشداری کرد و کاندید کرا، دواجار توانی 
دەنگێکی جددی بەدەستبهێنێت و ببێتە پەرلەمانتار. 
دواتر )پ. د. ک( دکتۆر بەشیر حەداد-ی کاندید کرد بۆ 

پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کە یەکێکە لە 
گرنگترین ئەو پۆستانەی دەیویست بەدەستی بهێنێت. لە 

ئەنجامدا توانرا کورسییەکە بەدەست بهێندرێت. 

لەکاتی بەڕێوەچوونی بانگەشەی هەڵبژاردن، مەال بەشیر 

فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

پیشەی کوتاڵ فرۆشی)بەزازی( لە لەناوچووندایە
زۆرێک لەو پیشانەی کە لە کەلتووری عوسمانییەوە 
ماونەتەوە لە ئێستادا یان لە لەناوچووندان یانیش 

چاوەڕێی لەناوچوون دەکەن. یەکێکیش لەو پیشانە 
بریتییە لە بەزازی واتە کوتاڵ فرۆشی.

پێشووتر بە کوتاڵفرۆشەکان، واتە ئەو کەسانەی کە کوتاڵ 
و پەڕۆیان دەفرۆشت دەوترا بەزاز. بەو کەسانەش دەوترا 
"ئەسوفەجی"، "دیباجی"، "قەدیفەجی"، "ئەتسالسچی" 

کە کوتاڵی بەنرخ و گرانبەهایان دەفرۆشت. بازرگانی کردن 
بە کوتاڵ لە سەدەی ١٩هەم بە شێوەیەکی بەرفراوان 

کەوتۆتە دەست بەرهەمهێنە ئینگلیزەکان.

لە شاری هەولێر)ئەربیل( دوای عوسمانییەکانیش 
بەزازی هەر بەردەوامی هەبووە بەاڵم لە ئێستادا بەرەو 

لەناوچوون دەچێت.

نازناوی بازرگان کە بەزازەکان وەکو نازناو بەکاری دەهێنن، 
زۆر بەرباڵوە لە شاری هەولێر )ئەربیل(. ئەو زاراوەیە 

زاراوەیەکی بە رەچەڵەک فارسییە و بۆ ئەو کەسانە بەکار 
دێت کە خەریکی پیشەی بازرگانین و لەکۆندا بەزازەکان 
وەکو نازناو بۆخۆیان بەکاریان هێناوە. هەروەها لە شاری 

هەولێر)ئەربیل( خەڵکی تورکمان بە نازناوی بازرگان 
کوتاڵفرۆشەکانیان بانگ دەکرد. 

لەبارەی ئەو پیشەیەوە پرسیارمان لە دالوەر بازرگان کرد 
کە ٥٠ ساڵی تەمەنی لە پیشەی بەزازی واتا کوتاڵفرۆشی 

بەڕێکردووە. 

دالوەر بازرگان کە لە ساڵی ١٩٧٠وە لە بازاڕی قەیسەری 
خەریکی پیشەی بەزازییە وتی، "لە تەمەنی ٦ ساڵیدا 
دەست بەکار بووم لەالی باوکم. ئێستاش بوومەتە ٥٠ 

ساڵ. لە شاری هەولێر)ئەربیل( ٣ بەزازی زۆر کۆن هەبوون. 
ئەوانیش، شوکر بازرگان، حاجی شەهاب عەلی و حاجی 

فایق بازرگان. ئەوان بە کۆنترینەکانی ئەو پیشەیە هەژمار 
دەکرێن. دووکانەکانیان هەر لە بازاڕی قەیسەری بوو کە 

ئێستا لێی وەستاوین".

بازرگان ئاماژەی بەوەدا کە باپیرەی پەڕەچی بووە و وتیشی، 
"دوای ساڵی ١٩٦٠ باوکم وان هاتن بۆ بازاڕ دەستیان بە 

کارکردن کرد. پێشووتریش حاجی وەهابی باپیرم کاری 
پەڕەچی ئەنجام دەدا. دواتر دەستییان کرد بە ئەنجام 
دانی پیشەی بەزازی. زۆربەی بەزازەکان بەر لە بەزازی 

بەرگدروو بوون، بەاڵم دواتر دەستییان بە کاری بەزازی 
کردووە".

هەروەها بازرگان ئاماژەی بەوەدا کە لەو سەردەمیدا کە 
ئەو دەستی بە کار کردووە زۆربەی بەزازەکان تورکمانی 
هەولێری)ئەربیللی( بوونە و وتیشی، "زۆربەی بەزازەکان 

هەولێری)ئەربیللی(  بوون، بەاڵم لەو سەردەمەدا کە من 
دەستم بە کارکردن کرد بەزازی کوردیش هەبوون. کوتاڵ 

فرۆشی باشیان تێدابوو".

دوای ئەوەی ئاماژەی بەوەدا  کە زۆربەی کوتاڵەکان لە 
بەغداد و مووسڵ دەهێندران، دالوەر بازرگان بەم جۆرە 

بەردەوامی بە قسەکانی دا:

"لە ساڵی ٧٠کان بازاڕی ئۆرزدی کرایەوە، بەم جۆرەش 
کوتاڵی ژاپۆنی، چینی و هیندی دەهێندران. پێشووتریش 

دوو جۆر کوتاڵ هەبوون بە ناوی چیت و چەپان کە 
ئەوانیش دروستکراوی چین بوون، خەڵک ئەو دوو 
جۆرەی بەکار دەهێنا. دوای ساڵی ١٩٨٠ هەندێک 

دەرفەت بۆ بازرگانانی کوتاڵ رەخسێندرا، دەستیان کرد 
بە هاوردەکردنی کوتاڵ بە شێوەیەکی راستەوخۆ بۆ 

هەولێر)ئەربیل(. ئەو کوتااڵنەی کە هاوردە دەکران زۆربەیان 
دروستکراوی ژاپۆن بوون. بەم جۆرە بازاڕی کوتاڵ لە 

هەولێر)ئەربیل( زیادی کرد و دەرفەتی زیاتر دروست بوو. 
کوتاڵەکان بە گشتی لە ژاپۆن، کۆریا و چین دەهێندران. 
پاشان ژمارەی بازرگانانی کوتاڵ لە بازاڕەکان زیادی کرد و 

بەم جۆرەش بژاردەکانی کوتاڵیش زیاتر بوون".

دالوەر بازرگان باسی لە دوایین دۆخی پیشەی بەزازی کرد 
و بەم جۆرە کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا:

"لە ئێستادا پیشەی بەزازی بەرەو لەناوچوون دەچێت. 
چونکە ژمارەی جل و بەرگە ئامادەکراوەکان زۆر زیادی 

کردووە. ئەو قسەیەم بۆ بەرگدرووەکانیش دەگونجێت، 
ئەگەر کاری بەزازی بەرەو کەمبوونەوە بچێت، ئەوا کاری 

بەرگدرووەکانیش بەرەو کەمبوونەوە دەچێت".
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شاری هەولێر)ئەربیل( لە زاری سوبحی سەعاتچی-ـیەوە

.

وابوو یەک بە یەک دابنیشین بەاڵم نەمتوانی". 

مێژوویی رووکەشی  ناسنامەی هەولێر)ئەربیل(.. 

سوبحی سەعاتچی وتیشی، "کلتوور و رووکەشی 
هەولێر)ئەربیل(، ناسنامەی ئەو شارە دەردەخات. بۆیە 

رابردووی هەولێر)ئەربیل( زۆر دەوڵەمەندە، ناکرێت 
دەستبەرداری ببین. ئەو خاڵەی کە زۆر پێی پەستبووم، 

خانووەکانی ناو قەاڵیە.  لەڕووی ئەندازەیی خانووەکانەوە 
پێویستە کاری لەسەر بکرێت. پرۆژەیەکمان داوەتە 

تیکا بۆ ئەو مەبەستە. گەر پشتگیریمان بکەن کاری 
بۆ دەکەین، ١٠ بۆ ١٥ خانوو دەستنیشان دەکەین 

بە ناوی "خانووەکانی هەولێر)ئەربیل("، وێنەی ئاغا و 
ناونیشانەکانیان هەڵدەواسین بەمەش  و  ناوەکانیان 

خۆی لەخۆیدا ناسنامەیان بەدیار دەکەوێت. ئەمە بە 
شێوەیەکی جوان چاپی دەکەین و پێشکەشی دەکەین. بۆ 

زمانەکانی ئینگلیزی و عەرەبیش وەریدەگێڕین. دەتوانین 
ناساندنەوەیەکی لەو جۆرە بکەین". 

لەهەمان کاتدا ناوبراو ئاماژەی بە نەریتە کۆنەکانی شار 
کرد و وتی، "خودا لێی خۆشبێت عەتا تەرزی باشی پێشتر 
لە کتێبێکیدا ناوی شاعیرانی کۆنی شاری هەولێر)ئەربیل(
ی نووسیبوویەوە. ئەو کارێکی زۆر ورد و جوانە. پێویستە 

کاری زۆر بکرێت و کۆکراوەی رێک ئەنجام بدرێت لەبارەی 
فۆلکلۆری مندااڵن و فۆڵکلۆری میللی. پێویستە گرنگیی 
بە داب و نەریتەکان، مەزارگەکان بدرێت و تەنها کاری 

زارەکیی لەسەر نەکرێت  گرنگیی بەو بوارە بدرێت. ئەم 
جۆرە کارانە رۆڵی گرنگ دەگێڕن لە ناساندنی ناسنامەی 

شارەکە. دەبێت گرنگییەکی تەواو بە میدیا بدرێت، 
ئەدیبی گەورە محەمەد ئەمین یورداکوڵ دەڵێت، هەر 

گەلێک شاعیرەکانی دەنگی خۆیان بەرز نەکەنەوە، وەکو 
منداڵێکی بێ سەرپەرشتیار وایە کە خێزانەکەی مردوون و 
بوون بە خۆڵ. دەتوانین ئەمە بۆ میدیاش بەکار بهێنین". 

تایبەت بە مۆسیقا  سەعاتچی: پێویستە قوتابخانەی 
و شانۆ لە هەولێر)ئەربیل( و کەرکوک درووست بکرێت

سەعاتچی رایگەیاند کە دەبێت گەنجان لەو بارەیەوە 
پێشەنگ بن و وتی: 

"گەر گەنجانی وەکو ئێوە ئەرکی سەرشانیان بهێننە 
جێی خۆی، هەست و نەستی هەولێر دەگاتە میدیا و 

رای گشتی. میدیامان پشتگوێ خستووە و بێ ئەزموون 
ماوینەوە. سەرچاوەکەشی بۆ ئەو فشارە سیاسییە 

دەگەڕێتەوە کە چەندین ساڵە لەسەر تورکمان هەیە، 
هەر بۆیە نەیتوانیوە پێشکەوتن بەخۆوە ببینێت. 

لەبەرامبەر ئەوەدا ئەم بابەتە بۆ گەالنی دیکە بەو جۆرە 
نەبوو. لەئێستا کەشێکی دیموکرات هاتووەتە ئاراوە و 

هیوامان وایە ئەم جۆرە چاالکییانە زیاتر ئازادیی بەخۆوە 
هەبێت. دەکرێت قوتابخانەی مۆسیقی و شانۆیی لە 

هەولێر)ئەربیل( و کەرکوک درووست بکرێت، هەر شوێنێک 
و بە زاراوەی خۆی، گەر قوتابخانەیەکی لەو جۆرە هەبێت، 

کاتێک موسیقازانێکی هۆڵەندی سەردانی ئێرە بکات، 
بکات".  لەبارەیەوە  لێکۆڵینەوەی  دەتوانێت 

رایگەیاند،  پرۆفیسۆر دکتۆر سوبحی سەعاتچی  لەکۆتاییدا 
"بە وشێوەیەش زمان و فۆلکلۆر دەناسرێندرێت. گەر 

شتێکی لەو جۆرە بکرێت، دەچینە نێو کەشێکی 
ئەکادیمی. هونەرمەندانمان هەموویان بە توانای خۆیان 

پێگەیشتوون، بۆیە بوونی قوتابخانەیەکی لەو جۆرە 
شتێکی زۆر گرنگە. یونس توتنچی کە بەم دواییانە ناوی 

لە قوتابخانەیەکی مۆسیقا بیخوێندبایە،  داوەتەوە گەر 
پێگەیەکی دیکەی دەبوو". 

لەوەی ئاخۆ چاپ کراوە یاخود چارەنووسەکەی چی بووە. 
منیش لێم پرسی کە ئاخۆ هیچ کۆپییەکی دیکەی هەیە 
یاخود نا، رەشاد موفتی لەبەرامبەردا وتی، "ناوەاڵ تەنها 

یەک نوسخەم نووسیبوو". 

کەسانێک پەروەردە مەکەن کە ئەهلی پەروەردە و 
فێرکردن نین.. چیرۆکی زۆرانباز و قۆریاتێکی جیناس

سەعاتچی لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "پرسیارم لە 
موفتی کرد دەربارەی هەبوونی زانیاریی لەسەر قۆریات و  

ئەدەبیاتی دیوان، ئەو پێمی وت )ئەدەبیات لەالی ئێمەش 
هەبوو، هەندێک لە ئەندامانی خانەوادەکەم شتی 

جوانیان نووسیوە( دواتر قۆریاتێکی بۆم وت کە هی خاڵی 
خۆیەتی. قۆریاتەکە بەو شێوەیە بوو:

اوقوت یاری
ئاچ کتاب اوقوت یاری 

نا اهلی اوقوتتورما
اوقوتساو اوقوت یاری 

دوای وتنی قۆریاتەکە، رەشاد موفتی رایگەیاند کە 
ئەمەیان چیرۆکێکی لەدواوەیە و  بە وشێوە بۆمی 

گێرایەوە:
زۆرانبازێک بە بەردوامی داوای لە مامۆستاکەی دەکات 
کە مۆڵەتی زۆرانبازیی پێبدات و چونکە پێگەیشتووە، 

مامۆستاکەشی بە شێوەیەکی بەردەوام پێی رادەگەیەنێت 
کە دەبێت زیاتر ئەرک بکێشێ و خۆی ماندو بکات. بەهۆی 

بەردەوامی داواکاریی زۆرانبازەکە، مامۆستاکەی قایل 
دەبێت و بۆ ئەوەی لێی رزگاری بێت و رازی دەبێت. دواتر 
زۆرانبازەکە لە شوێنی جیاواز هەڵدەستێ بە ئەنجامانی 
زۆرانبازی، لەو سەردەمەشدا وەرزشی زۆرانبازی باو بووە. 

رۆژ دێت و دەڕوات، دەچێتە بەردەم والی یاخود بەرپرسی 
ئەو کاتی شار و رایدەگەیەنێت کە هیچ کەسێک نییە 

بەرگەی بگرێت و زۆرانبازیی لەگەڵ بکات، تەنانەت 
ئەم هەڵوێستە  لەبەرامبەر  مامۆستاکەشی  مامۆستاکەشی. 

شەرم دایدەگرێت چونکە تەمەنەکەی هی ئەوە نییە 
و لە ئەنجامدا قایل دەبێت بە ئەنجامدانی زۆرانبازی 

یارییەکە،  لەگەڵ دەستپێکردنی  قوتابییەکەی.  لەگەڵ 
زۆرانبازەکە  راستەوخۆ  تایبەت  تاکتیکێکی  بە  مامۆستاکە 

دەخاتە خوارەوە و لێی دەباتەوە. لە بەرامبەر ئەم 
تاکتیکە، زۆرانبازەکە بە توڕەیی دەڵێت، "تۆ ئەم فەنەمت 

فێرنەکردبوو". لە وەاڵمدا مامۆستاکە ئەو قوریاتەی 
سەرەوەی بۆ دەڵێت. رەشاد موفتی رایگەیاند کە ئەم 

رووداوە لە هەولێر)ئەربیل( روویداوە". 

لەمیانی باسکردنی گێرانەوەکان، سوبحی سەعاتجی وتی، 
"ئەم رووداوەم بۆ عەتا تەرزی باشی باسکرد، دواتر لە 

وتارێکی خۆیدا ئەم چیرۆکەی نووسیەوە. رەشاد موفتی 
ئەوەشی راگەیاند کە چەند نووسراوێک هەیە بە عەرەبی 

باس لەوە دەکەن، قۆریاتەکە لەئەنجامی شەڕە قۆریات 
وتارەوە و یاریی نەبووە بەڵکو قۆریات وتنەوە بووە". 

مزگەوتی قەاڵ )مزگەوتی ئەولو( و هونەریی نووسین

لەبەردەوامی قسەکانیدا باسی  سوبحی سەعاتچی 
چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ رەشاد موفتی کرد و وتیشی، 
"باسی مزگەوتی ئولو )مزگەوتی قەاڵ(ی بۆم کرد. ئەو 

رایگەیاند کە مزگەوتێکی زۆر گرنگە. لەهەمان کاتدا 
باسی لەوە کرد کە لە پەنجاکان نۆژەنکراوەتەوە و هەر 
خۆی نووسراو نۆژەنکردنەوەکەی نووسیوە. لە ناوەوەی 

مزگەوتەکە رستەیەکی عەرەبی نووسراوە کە لە 
نۆژەنکردنەوەکەی  پیتەکان، ساڵی  لێکدانەوەی  ئەنجامی 

دەردەچێت. ئەو پێمی راگەیاند کە رستەکە"نقسط نومي 
عندما ارختها"یە. ئەمەیان لە هزرم جێی خۆی کردبوو، 
لە دواهەمین سەردانم بۆ ئەو مزگەوتە، بۆم دەرکەوت 
کە وشەی سەرەتایی "نقسط" نییە بەڵکو "فرة نومي" 
یە. ئەمەشم بۆ عەتا تەرزی باشی گێڕایەوە و ئەویش 

نووسینێکی لەسەر باڵوکردەوە. خودا لێخۆشبێت لەگەڵ 
ئەنجامدابوو،  وەهامان  رەشاد موفتی چاوپێکەوتنێکی 

دیدارەکە لە نێوان ساڵی ١٩٧٤ – ١٩٧٥ بوو". 

کچوک مال "مەال گچکە"

ناوبراو لەبارەی کەسایەتی ناسراوی هەولێر)ئەربیل( 
کچوک مال )مەال گچکە( وتی، "شاعیر تۆفیق جەالل 

مەال پێمی راگەیاند کە لێکۆڵینەوە و لەبارەی کچوک مال 
بکەم کە کەسایەتییەکی زۆر گرنگە. ناوی مەال کچوک-م 

لە خودالێخۆشبوو رەشاد موفتی پرسی، بەاڵم بەهۆی 
زانیاریی لێوەرگرم. هیوام  قەرەباڵغی دیوەخان نەمتوانی 

لەمیانی سەردانی سوبحی سەعاتچی و میوانداری 
کردنمان لە ئۆفیسی ئاژانسی میدیایی تورکمانی لە 

ئەنجامدا  لەگەڵی  ناوازەمان  گفتوگۆیەکی  هەولێر)ئەربیل(، 
و لە زاری ئەوەوە گوێبیستی شاری هەولێر)ئەربیل( بووین. 

سەعاتچی رایگەیاند کە ماوەیەکی درێژە هاتووچووی 
هەولێر)ئەربیل( دەکات و یادگارییەکانی هزری دەربارەی 

ئەو شارە بۆ تەبا باسکرد. 

هەولێر)ئەربیل(..
سوبحی سەعاتچی لەبەرامبەر پرسیاری "چۆن پێناسەی 

هەولێر)ئەربیل(مان بۆ دەکەیت؟"، وتی، "هەولێر)ئەربیل( 
لەدوای کەرکوک گرنگترین شاری ئێمەیە. لە دێر زەمانەوە 

بۆمان روونە کە لە چەندین قۆناغ تێپەڕیوە، لەڕووی 
ناسنامە، ژمارەی دانیشتووان و دابەشبوونی، تواناکانی 

بیناییدا گرنگییەکی  لە ئەندازیاریی  بەتایبەتیش  و 
زۆری هەیە و ناسنامەیەکی تورکمانی لەخۆ گرتووە. 
وەکو کەرکوک خاوەنی خانووی چوار عەتەبەیە، لەو 

سۆنگەیەشەوە بۆمان دەردەکەوێت کە هەولێر)ئەربیل( 
و کەرکوک دوو شاری برای یەکن و شوێنێکی تایبەتیان 

لە دڵی ئێمەدا هەیە. لەو شارەدا بۆ ماوەی سەدان ساڵ 
بووەتە نێوەندێکی ئەدەبی قووڵ و کەسایەتی زۆر گرنگی 

پێگەیاندووە. بۆیە لەڕووی زمان و ئەدەبیاتیشەوە خاوەن 
قواڵییەوە و هەولێر)ئەربیل( لەدوای کەرکوک بەهێزترین 
و گرنگترین ناوەندە. ژمارەیەکی زۆر لە شاعیر، نووسەر و 

دەوڵەتمەداری پێگەیاندووە. من گەیشتم بە شەرەفی 
ناسینی چەندێک لەوان". 

یادگاریی لەگەڵ رەشاد موفتی

سوبحی سەعاتچی یادگارییەکی خۆی لەگەڵ ڕەشاد 
موفتی و رووداوەکانی کاتی دیدارەکە باسکرد و وتی، 
"کاتێک لەگەڵ رەشاد موفتی یەکترمان ناسی، گەنج 
بووم و سەردانی ماڵی ئەوانم کرد. بۆم روون بووەوە 

کە لە دیوەخانەکەی دادەنیشێت، لە بەشی پێشەوەی 
دیوەخانەکە ژمارەیەکی زۆر پێاڵو هەبوو، لەسەرەتادا 

وامزانی مزگەوتە. کاتێک چوومە ژوورەوە دیوەخانەیەکی 
گەورە بەرچاوم کەوت. شوێنێکی بەتاڵی پێم نیشاندا و 
ژمارەیەکی  لە دانیشتنەکەیدا  منیش یەکسەر دانیشتم. 

زۆر لە شێخ و مەال ئامادەبوون. داوای خوێندنەوەی خەون 
و هەندیک بابەتی دیکەیان لێ دەکرد. زمانێکی شیرینی 

هەبوو، روونکردنەوەکانی بە وەزن و قافیە و دروست بوو". 

تیشکی خستە  لەبەردەوامی قسەکانیدا سەعاتچی 
سەر دیالۆگی نێوان خۆی و رەشاد موفتی و وتی، "دوای 

ئەنجامدانی چەند دیدارێک، رووی بۆ الی من وەرگێرا و 
وتی، )بفەرموو هیچ پرسیارێکت هەیە؟(. منیش پێم 

راگەیاند کە هاتووم بۆ هەولێر)ئەربیل( بۆ ئەوەی زانیاریی 
وەربگرم لەبارەی مێژوو و ئەدەبیات و بەتایبەتیش لەبارەی 

راگەیاند کە کتێبێکی  مزگەوتەکانی. موفتی پێمی 
نووسیوە بەناوی " تآريخ جوامع االربيل – مێژووی 

مزگەوتەکانی ئەربیل" لەسەر داوای وەزیری ئەوقافی ئەو 
کاتی عێراق، موفتی رایگەیاند کە هیچ زانیارییەکی نییە 
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خاوەنی هەردوو رستەکەی سەرەوە لەالیەن هەمووانەوە 
ناسراوە. هاوکات دوو رستەکەی سەرەوە لە بارودۆخ و کاتی 

جیاواز وتراوە و لەهەمان کاتدا لەالیەن کۆمەڵە خەڵکی 
لەیەک جیاوازەوە رەخنەی لێگیراوە. 

خاوەنی دوو رستەکەی سەرەوە دکتۆر بەشیر حەداد یاخود 
مەال بەشیر دەمیرچی-یە کە بەو ناوەیەوە ناسراوترە. 

دکتۆر بەشیر یاخود مەال بەشیر لە دواهەمین 
هەڵبژاردنەکانی عێراق لە لیستی پارتی دیموکراتی 

کوردستانەوە بەشداری کرد و کاندید کرا، دواجار توانی 
دەنگێکی جددی بەدەستبهێنێت و ببێتە پەرلەمانتار. 
دواتر )پ. د. ک( دکتۆر بەشیر حەداد-ی کاندید کرد بۆ 

پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کە یەکێکە لە 
گرنگترین ئەو پۆستانەی دەیویست بەدەستی بهێنێت. لە 

ئەنجامدا توانرا کورسییەکە بەدەست بهێندرێت. 

لەکاتی بەڕێوەچوونی بانگەشەی هەڵبژاردن، مەال بەشیر 

پیشەی کوتاڵ فرۆشی)بەزازی( لە لەناوچووندایە
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بە فەرمانی نەوزاد هادی پارێزگاری پێشوی هەولێر لە 
مانگی تەمموزی ٢٠١٥ دەستکرا بە خوێندنەوەی وتار بە 
زمانی تورکمانی لە مزگەوتی کورەچیانی هەولێر، بۆ ئەو 
تورکمانانەی کە لە هەولێر دەژین هەموو هەینییەک بە 

زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی وتار دەخوێندرێتەوە. 

لەگەڵ ئەوەش بەشداری نەکردنی تورکمانان بەپێی 
پێویست لە وتارەکان بوەتە هۆی دروستبوونی ناڕەزایی 

لەناو خەڵکدا. 
 

لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کەموکوڕیانەی لە مزگەوتەکەدا 
هەیە، گرفتی وەستانی ئۆتۆمبێل، سپلیت وچەند 

کێشەیەکی تر نوێژخوێنانی مزگەوتەکەی بێزار کردووە. 
 

مەال وشیار حەیدەر، وتاربێژی مزگەوتی کورەچیان 
سەبارەت بە کێشەکانی مزگەوتی کورەچیان بۆ مایکی 

تەبا دوا و وتی، "لە شوێنی خوێندنی قورئان لە 
مەحفەل بەهۆی نەبوونی سپلیت لە زستان ساردە و لە 
مانگەکانی هاوین بەشێوەیەکی زۆر کێشەی گەرمیمان 

هەیە، الیەنی کەم پێویستمان بە ٢ سپلیتە بۆ ئەم 
شوێنە".

مەال وشیار ئاماژەی بە کێشەیەکی تر کرد کە نیگەرانی 
کردوە و رایگەیاند، "شتێکی تر کە جێی نیگەرانیە کەمی 

مزگەوتەکەمان،  بۆ  تورکمانەکانمانە  برا  سەردانیکردنی 
لەم دۆخە داوام لەئەوانە بە چڕی رووبکەنە 

مزگەوتەکەمان. بە گوێرەی ئەوەش ئێمە هەنگاو 
دەنێین بۆ گۆڕینی مزگەوتەکەمان بە مزگەوتێكی 

گەورەتر. هەندێک کەس ئەوە دەڵێن کە بەهۆی بچوکی 
مزگەوتەکەمان سەردانی مزگەوتەکە ناکەن، لە راستیدا 
دەبوو لە سەرەتادا ئەم مزگەوتەمان هەڵنەبژاردبا، بەاڵم 

ئێستا لە بارودۆخێکی ئەمری واقیعداین ئێستا ئێمە 
وەرگرتووە".  مزگەوتەکەمان 

مەال وشیار تیشکی خستە سەر ئە رەخنانەی کە لەالیەن 
خەڵکی تورکمان ئاراستەی دەکرێن سەبارەت بە گۆڕینی 

مزگەوتەکە و راشیگەیاند، "دەمانەوێت مزگەوتەکە بگۆڕین 
پێویستە برا تورکمانەکانمان ئەو مزگەوتە پڕ بکەن تاوەکو 

ئێمە داوای مزگەوتێکی گەورەتر بکەین. جگە لەوەش 
بچوکی مزگەوتەکە بەالیەک، کێشەی راگرتنی ئۆتۆمبێل 
هەیە پێویستە چارەسەرێک بۆ ئەم کێشەیە بدۆزرێتەوە. 

هەروەها یەکێک لە کێشە سەرەکیەکانی مزگەوتەکە 
پێویستی بە پێشنوێژ و بانگخوێن و کارگوزاری فەرمی 

هەیە". 

مەال وشیار ئاماژەی بەوەکرد کە ماوەی ٥ ساڵە مەال سەدام 
زەکی وەکو خۆبەخش پێشنوێژی دەکات بێ ئەوەی موچە 

وەربگرێت، هەروەها وتیشی، "تا ئێستا دانەمەزراوە و 
هیچ موچەیەکی نییە. بە گوێرەی توانای خۆی سەردانی 
مزگەوت دەکات و لەسەر خەرجی خۆی دێت بۆ مزگەوت. 

سەرجەم کارەکانی بەالیەک تەنها بۆ ئەوەی ئەم مزگەوتە 
چۆڵ نەبێت چی لەدەست بێت دەیکات. ماوەیەکی کورت 
بەبۆنەی یارمەتیدانی بڕێکی کەم کۆکرایەوە بەاڵم ئێستا 
ئەویش نییە. بۆ دووبارە گەڕاندنەوەی ئەم بڕە یارمەتییە 

هەنگاومان نا بەاڵم بەداخەوە هیچ وەاڵمێکمان وەرنەگرت. 
بەداخەوە بانگبێژیشمان نییە رۆژانی هەینی ئەو کەسانەی 
قورئانی پیرۆز دەخوینن و بانگ دەدەن کەسانی خۆبەخشن. 

جگە لەوەش لە کارگوزاریش تەنها حاجی ئیدریس وەکو 
خێرێک بۆ خۆی هەندێک کار بۆ مزگەوتەکە دەکات". 

مەال وشیار حەیدەر لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی 
بەوەدا کە رەخنەی لە تورکمانان هەیە و وتی، " رەخنەمان 

هەیە لە برایانی تورکمان، ئەم مزگەوتە بۆ ئەوان 
کراوەتەوە تاوەکو بە زمانی تورکمانی وتار بخوێندرێت، 

بەاڵم برایانی تورکمان لە هەفتەی جارێک سەردانی 
مزگەوتەکە ناکەن و گوێ لە وتار ناگرن. ئامانجی ئێمە 

کۆکردنەوەیانە لە شوێنێک، کۆمەڵێک برای تورکمانمان 
هەیە بینینی کۆبونەوەی پێشنوێژەکەمان و براکانمان ئێمە 

دڵخۆش دەکات و دەبێتە مایەی هاندانی یەکتر، ئەوەی 
داوای دەکەم لە براکانم سەردانیکردنی مزگەوتەکەیە. 
ئەگەر ئاوا بێت  ئێمەش بۆ دروستکردنی مزگەوتێکی 

گەورەتر هەمو هەوڵێكی خۆمان دەخەینە گەڕ ئەم جارە 
ئێمە ئەمری واقيع دەسەپێنین لەسەر حکوومەت".

مەال سەدام زەکی کە وەکو خۆبەخشێک پێشنوێژی دەکات 
لە مزگەوتەکە بەم جۆرە بۆ مایکی تەبا دوا:

"ئەوەی داوای دەکەین ئەوەیە بە گوێرەی توانا 
مزگەوتێکی تر لە شوێنێکی باشتر دروست بکرێت، 

ئەمەش لە رێگای کەسانی هەبون یاخود لە رێگای الیەنی 
بەرپرسیار جێبەجێدەکرێت. ئەوەی بەم کارە هەڵدەستێت 
هەر کێ بێت پاداشتێکی زۆر وەردەگرێت لەالیەن خودای 

گەورەوە. بەاڵم ئەگەر نەکرا مزگەوتێکی نوێ دروست 
بکرێت ئێمەش بە ناچاری داوا دەکەین کەمو کورتیەکانی 

ئەم مزگەوتە پڕ بکرێتەوە. زۆر کەس جەخت لەوە 
دەکەنەوە کە هاوواڵتیانی تورکمان نایەنە مزگەوتەکە، 

تەواو ئەم قسەیە راستە بەاڵم لە هەمان کاتدا شوێنێكی 
گونجاو نییە بۆ راگرتنی ئۆتۆمبێلەکان. هۆکاری دووەم 

وەک سەردانیکەران دەیزانن رووبەری مزگەوتەکە شوێنی 
زۆر کەس ناکات بچوکە، سوپاسی خێرخوازان دەکەم 

لەم ماوەیەی دواییدا یارمەتیان کۆکردەوە نهۆمی 
دووەمی مزگەوتەکەیان دروستکرد ئەگەر بڕێکیش بێت 

شوێنی زیاتری بۆ خەڵک کردەوە رووبەری زیاتری بەخشیە 
مزگەوتەکە". 

مەال سەدام باسی لە بەرپرسانی تورکمان کرد و وتیشی، 
"کاتێک پرسیار لە هەر بەرپرسێک دەکەی چیتان داوە 

بە تورکمان؟ لەوانەیە یەکەم وەاڵمیان ئەوە بێت بڵێن 
مزگەوتمان داوە بە ئەوان بە زمانی خۆیان وتار دەخوێننەوە. 

سەرەڕای ئەوەی کە یەکەم وەاڵمییان ئەوەیە هەروەها 
منەتمان لەسەر دەكەن وەكو ئەوەی كه زیاد له مافی خۆمان 
مافیان پێمان داوه، بەاڵم لە ئێستادا ئێمە نەتەوی دووەمین 
و ئەو مێژووەی کە تورکمان هەیەتی مزگەوتێکی ئاوا بچوک 

بە شایەنی ئێمە دەزانن". 

مەال سەدام پێشنوێژی مزگەوتی کورەچیان لەبارەی 
دەستوەردانی دەرەکی بۆ مزگەوت وتی، "لەم مزگەوتە 
نابێت هیچ دەستێوەردانێکی دەرەکی لەسەر تورکمانان 
هەبێت، بۆ نمونە کاتێک بۆنەیەکی ئاینی رێکدەخرێت 

یاخود هەر بارودۆخێکی پەیوەست بە مزگەوت هەبێت. 
لێرەدا ماوەیەک دوای نوێژی عەسر بە زمانی تورکمانی دوای 

ئەو بە کوردی ئامۆژگاری ئاینی باسدەکرا، هەندێک کەس 
و هەندێک الیەن، الیان نامۆ بوو و شکایەتیان کرد و ئەم 

ئامۆژگاریانەیان هەڵگرت".  
 

مەال سەدام بە کورتی باسێکی کەموکوڕیەکانی 
مزگەوتەکەی کرد رایگەیاند، "یەکێک لە 

بڵندگۆیەکی باش و  کەموکوڕیەکانمان نەبوونی 
نەبوونی سیستەمی دەنگییە. بۆ نمونە هەینیان یاخود 

لە رەمەزاندا کاتێك وتار دەخوێنینەوە تەنانەت ئەو 
دوکانانەی لە تەنیشتمان و ئەو خانوانەی لە نزیکمانن 
گوێیان لە دەنگمان نابێت. لە کۆتاییدا ئێمە لێرە تەنها 

وتەی خودا رادەگەیەنین خەڵک بۆ رێگای راست بانگ 
دەکەین، هیچ سیاسەتێک لێرەدا مایەی باس کردن نییە 

بۆیە بڵندگۆیەکی نوێ و بەهێز زۆر بەکەڵکی ئێمە 
دێت. هەروەها پێویستمان بە رەفەی نوێیە بۆ دانانی 

قورئانی پیرۆز لەسەری و پێویستمان بە سپلیتە بۆ 
نهۆمی دووەمی مزگەوتەکەمان، جگە لەوەش پێویستە 

ژووری تایبەت هەبێت بۆ وتاربێژ و نوێژخوێن، بۆ ئەوە 
دەبێت شتێک بکرێت چونکە کاتێک کەسێک دێت و 

پرسیاری لە مامۆستا هەیە یاخود دێتە الی مامۆستا بە 
لێدەکریت". شێوەیەکی جوان پێشوازیان 

ئێمە لێرەدا زۆر سوپاسی ئاژانسی میدیایی تورکمان )تەبا( 
دەکەین چونکە لە کاتی دامەزراندنیانەوە تاوەکو ئێستا 

لەهەر یادکردنەوەیەکی ئاینی سەردانمان دەکەن و 
دەنگمان بە تورکمانان و ناوچەکە دەگەیەنن. لە مانگی 

رەمەزان پرۆگراممان سازکرد و تەراویحەکان و نوێژی جەژنیان 
پەخش دەکرد.    

فکرەت تەرزیباشی یەکێکە لەو کەسانەی سەردانی 
مزگەوتی کورەچیان دەکات سەبارەت بە گرنگی مزگەوتی 

تورکمانی رایگەیاند:
 

بوونی تورکمان لە هەولێر راستییەکە. تورکمانەکان 
پێکهاتەیەکی سەرەکی هەولێرن. بەهۆی ئەمەوە 

دەستەبەرکردنی مافەکان سەرەتاییترین و سرووشتیترین 
مافمانە. 

لە سەروبەندی ئەم مافانە مافی نەتەوەیی و ئەو مافانەی 
پەیوەست بە زمانەکەمانە. ئەوەی شایەنی ئاماژە پێکردنە 

مزگەوتی کورەچیان بەهۆی کارکردن و ماندوبوونی 
هەندێک لە برایەکانمانە، لەالیەن الیەنی دەسەاڵت و 

پارێزگارەوە مافی پێدانی وتار بە زمانی تورکمانی دراوە، 
لێرەوە سوپاسی گشت ئەو برادەرانە دەکەم کە سەبارەت 

بەو بابەتە ماندوبوونە".  

سەبارەت بە گرنگی خۆ بەخاوەن زانینی ئەو مافەی کە 
هەیە تەرزیباشی رایگەیاند، "بەپێی هەڵکەوتەی شوێنی 
مزگەوتی کورەچیان بە ناوەندی شاری هەولێر دادەنرێت. 

ئەو تورکمانانەی کە لە هەولێرن پێویستە لەسەریان 
خۆیان بە خاوەنی ئەم بڕیارە بزانن. نوێژی هەینی بۆ 
ئێمەی تورکمان لە هەولێر ئەرکێکی ئاینییە لەگەڵ 

ئەوەشدا بۆ ئێمە ئەرکێکی نیشتیمانییە. بەاڵم بەداخەوە 
ئەوەی دەیبینین لە رۆژگاری ئەمڕۆدا بەڕێژەیەکی بەرچاو 

زۆر کەم برا تورکمانەکانمان بە بەردەوامی سەردانی 
مزگەتەکە دەکەن بۆ نوێژی هەینی".

لە کۆتاییدا سەبارەت بە هاتنی هاوواڵتیانی تورکمان 
بۆ مزگەوتەکە فکرەت تەرزیباشی بەم جۆرە کۆتایی 

بە وتەکانی هێنا، "لێرەوە دەنگم دەگەیەنمە سەرجەم 
برا تورکمانەکانم با خۆمان بە خاوەنی ئەم مافە 

بزانین کە پێمان دراوە. خاوەنداریەتی زمانەکەمان و 
ریزەکانی  با  نەتەوەکەمان و مامۆستایەکانمان بکەین 

مزگەوتەکە پڕبکەین بۆ ئەوەی نامەیەک بگەینینە 

الیەنی دەسەاڵت. لەهەمان کاتدا ئەگەر ئاوا بکەین لە 
نێوان تورکمان دۆستایەتی برادەرایەتی پتەوتر دەبێت و 
متمانە بەخۆبونمان زیاد دەکات. داوام ئەوەیە سەرجەم 

هاوواڵتیانی تورکمان خۆیان بە خاوەنی مزگەوتەکە 
بزانن". 

ناڕه زایی سه ردانیكه رانی مزگه وتی كوره چیان
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(C)
پێدانی ڤیزەی ئەلیکترۆنی

   جۆری 
کۆتایی پێ دێت

باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغداد 
راگەیاندراوێکی لە بارەی پێدانی ڤیزەی جۆری 

C کە بە ڤیزەی ئەلیکترۆنی ناسراوە بۆ 
هاوواڵتیانی عێراق باڵوکردەوە.

 
بە گوێرەی ئەو روونکردنەوەیەی کە لە الیەن 
باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغداد باڵوکراوەتەوە 

تیایدا ئاماژەوە بەوە کراو، ” ئەو هاوواڵتییە 
عێراقیانەی کە ڤیزەی جۆری C ئەلیکترۆنی 
وەردەگرن و بۆ گەشتکردن سەردانی تورکیا 

دەکەن. پێشبێنی دەکرێت کۆتایی بەم جۆرە 
ڤیزە ئەلیکترۆنییە بێت”.

 
روونکردنەوەکەی باڵیۆزخانەی تورکیا لە 

بەغداد بەم شێوەیەیە:
 

“ئەو هاوواڵتییە عێراقیانەی کە ڤیزەی جۆری 
C ئەلیکترۆنی وەردەگرن بۆ گەشت کردن 

سەردانی تورکیا دەکەن پێشبینی دەکرێت 
لە ١٥ نیسانی ٢٠٢٠ کۆتایی بە پێدانی ئەم 

جۆرە ڤیزەیە بێت”.
 

لەم چوارچێوەیەدا پێدانی ڤیزەی جۆری 
C کە تاوەکو ١٤ نیسانی ٢٠٢٠ بەردەوام 
دەبێت، ئەو نوسینگەیانەی کە لە الیەن 

تورکیا-ـەوە راسپێردراون بە پێدانی ڤیزەی 
جۆری C بە هاوواڵتیانی عێراق لە کاتی 

وەرگرتنی هەر ڤیزەیەکی جۆری C کە بە 
ڤیزەی ئەلیکترۆنی ناسراوە بڕی ٥٠ دۆالر 

وەردەگیرێت.
 

هاوواڵتیانی عێراق تاوەکو ١٤ـی نیسانی 
٢٠٢٠ ئەو ڤیزە ئەلیکترۆنیانەی )ڤیزەی جۆری

C( کە وەریدەگرن، بۆ ماوەی ٣٠ رۆژ کاری 
پێدەکرێت و موڵەتی ٣٠ رۆژ مانەوەشی لە 

واڵتی تورکیا پێدەدرێت.
 

پێدانی 
ڤیزەی 

 C جۆری
ئەلیکترۆنی 

پێشبینی 
دەکرێت لە 

بەرواری
١٥ـی 

نیسانی
 ٢٠٢٠

کۆتایی بێت، 
بەاڵم 

هاوواڵتیانی 
عێراق 

کە هەڵگری 

ژمارەی ئەو کەسانەی کە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا گیانیان 
لەدەستداوە ١٠٠٠ کەسی تێپەڕاند. ڤایرۆسەکە بەردەوامە 

لەهەڕەشەکردن لەسەر جیهان لە سەرەکیترینیان واڵتی چین. 

زانایان بەردەوامن لە دۆزینەوەی سەرچاوەی ئەو ڤایرۆسەی 
کە  ترسی خستۆتە گشت جیهان، گۆڤاری نێیچڕ-ی زانستی 

رۆژی دووشەممە وتارێکی باڵوکردەوە کە تشانگ لی شی 
گەورە زانای بواری ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پەیمانگای ووهان بۆ 
زانستی ڤایرۆسەکان نوسیبوی کە تێیدا ئاماژەی بەوەدابوو 

کە ڤایرۆسی کۆرۆنا سەدا ٩٦ بەو ڤایرۆسانە دەچێت کە لە 
شەمشەمەکوێرە دروست دەبێت.

 
لە هەندێک شوێنی واڵتی چین، بەڵکو لە شوێنێك لە 

باشووری ویالیەتی یونان ڤایرۆسی کۆرۆنا بە هەزارەها کەس 
توشی بوون ره گ و بنچینه ی شاراوه ی ڤایرۆسی كۆڕۆنا كه بە 

هەزارەها کەسی توشی ڤایرۆسەکە کردوە و ملیۆنه ها چینی 
له كار و خێزانه كان جیاكردووه ته وه و بووه ته هۆی تێكچوون 

له ئاستی ئابووری جیهانی، ده كه وێته ئه شكه وتێك.

کۆمپانیای ئێکۆهێلت ئالیانس-ـی قازانج نەویست، تیایدا 
پیتەر داسزاک زانای ژینگەناس بە تەواوی لەسەر بابەتی 
نەخۆشەکان کار دەکات. ئەو و تیمەکەی رۆیشتن بەرەو 

ئەشکەوتەکانی چین و سەرجەم جیهان بۆ لێکۆڵینەوە لە 
شەمشەمەکوێرەکان و ئەو نەخۆشیانەی کە هەڵیانگرتووە. 

پیتەر داسزاک رایدەگەینێت، "لەگەڵ زیاد بوونی رێژەی 
مرۆڤەکان ژمارەی ئەم رووداوانەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆس 

بە دووهێندبوون زیاد دەکات، ئەم بارودۆخە بەرهەمێکی 
راستەوخۆی چاالکیەکانی مرۆڤە". هەروەها پیتەر داسزاک 
ئاماژە بەوەدەکات لە داهاتودا پەتای هاوشێوەی ڤایرۆسی 

کۆرۆنا پەیدا دەبێت بە ژمارەیەکی سادەی بیرکاری بە 
بێگومانی دروست دەبێت.

 
شۆربای شەمشەمەکوێرە

 
شۆربای شەمشەمەکوێرە لە زۆرێک لە ناوچەکانی ئاسیا 
بەشێوەیەکی زۆر بەکاردێت، وەکو دیارە بۆ ناوچەکەمان 

شتێکی زۆر سەرنج راکێش و شایەنی خواردن نییە.
 

لە سەرتادا برژاندنی شەمشەمەکوێرەکە و دواتریش 
دروستکردنی شۆربا و خواردنەوە لەو شۆربایە. 

 
بێ ئەوەی بڵێ "واتە چۆن"؟ سەید عیسا سەید سەلیم 
سەبارەت بە نەریتێکی کۆنی شەمشەمە کوێرەکان لە 

هەولێر کە بەکارهاتوە بەم جۆرە دوا:
 

لە کاتی خۆیدا لە شاری هەولێر دابوو نەریتی 
سەرنجراکێش هەبوو، یەکێک لەوان خواردنی ئاو بوو لە 
باڵی شەمشەمەکوێرە. کاتی خۆی سەقفی خانوەکانی 

قەاڵ لە دار درووست دەکرا لە نێوان ئەم دارانەدا 
شەمشەمەکوێرەکان دەژیان. نزیک بانگی خەوتنان 

ئەو شەمشەمەکوێرانەی لە سەقفی ماڵەکان دەژیان 
دەهاتنە دەروە و دەفڕین، هەندێک جار یەکێک لەو 

شەمشەمەکوێرانە رێگای ون دەکرد و خۆی لە دیوار 

دەدا و 
دەکەوتە 

سەرزەوی".       
 

لە بەردەوامی 
قسەکانیدا 

سەید عیسا 
رایگەیاند، 

"دایکەکانمان یەکسەر
ئەو شەمشەمەکوێرەیە دەگرن، باڵەکانیان دەکردەوە 

پڕیان دەکرد لە ئاو، دواتر یەک بەیەک ئاوەکەیان بە ئێمە 
دەخواردەوە. ئامانجی ئەم کارە قوتابییەکان و منداڵەکان 

کاتێک دەچن بۆ قوتابخانە بیرو فکریان بکرێتەوە، زۆر کەس 
هەن لە هەولێر وەکو من خواردویانەتەوە، ئەمەم لە هەژماری 

خۆم لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک باڵوکردەوە بینیم 
زۆرێک لە هاوڕێیانم وەکو من ئەم ئاوەیان خواردۆتەوە. ئەم 
نەریتە دەگەڕێتەوە بۆ ٥٠٠ ساڵ یاخود زیاتر پێش ئێستا". 

 
لە کۆتاییدا سەید عیسا سەید سەلیم باسی لە 

نەریتەکانی ئەو کاتە کرد کە نەریتەکان ئەنجامدراون بێ  
پشتگوێخستنی رێکارەکانی پاکوخاوێنی بەم جۆرە بەردەوامی 

دا قسەکانی: 
 

"ئاوەکانیان پێ دەخواردینەوە بێ ئەوەی باڵی 
شەمشەمەکوێرەکە بشۆن یاخود خاوێن بکەنەوە. ئەو ساڵەی 
کە قوتابییەک نمرەیەکی بەرزی دەهێنا و سەرکەوتوو دەبوو، 
چاوەرێی ئەوەیان دەکرد دوبارە شەمشەمەکوێرەکان رێگا بزر 

بکەن وبکەون بە زەویدا". 

باڵوبونەوەی نەخۆشییەکان لە رۆژی ئەمڕۆماندا بارودۆخێكی 
رێکەوت نییە بەراورد بە رابردوو، نمونەی شەمشەمەکوێرە 
بە یەکێک لە دیارترین نمونە هەژماردەکرێت لەسەر ئەمە، 
بەتایبەت ئەو کاتە نەبۆتە هۆی نەخۆشی بە پێچەوانەوە 
لە رۆژگاری تەکنەلۆژیای ئەمڕۆماندا بارودۆخێکی ئاوا ببێتە 

هۆیی نەخۆشی!.

 ئاگادارییەک لە باڵێوزخانەی تورکیا لە بەغداد:
پێدانی ڤیزەی جۆری    ئەلیکترۆنی کۆتایی پێدێت

ناڕه زایی سه ردانیكه رانی مزگه وتی كوره چیان

C

هەواڵ: زیا عوزێری

 نەریتی شەمشەمەکوێرە لە هەولێر)ئەربیل( و
ڤایرۆسی کۆرۆنا

پاسەپۆرتی عێراقین دەتوانن لە رێگەی 
وەرگرتنی ڤیزەی ستیکەرەوە کە لە ئێستاشدا 

هەیە گەشت بکەن. هاونیشتیمانیانی 
عێراق لەم بەروارە بەوالوە دەتوانن ڤیزەی 
ستیکەر وەربگرن، لەو کۆمپانیا تایبەتانەی 
کە لەالیەن تورکیاوە راسپێردراون لە شارە 

جیاوازەکانی عێراق )بەغدا، بەسڕە، کەرکوک، 
هەولێر، سلێمانی( دەتوانن سەردانی ئەم 

کۆمپانیایانە بکەن و مامەڵەی وەرگرتنی ڤیزە 
بکەن.

باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغداد:

ئاماده کردن: محه مه د عه بدولجه بار
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لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن مارك ئێسپەر، 
وەزیری بەرگری ئەمریكا لەگەڵ ئانگرێت کرامپ کارنباوەر، 

رۆژنامەوانی هاوبەشی  کۆنگرەیەکی  ئەڵمانییەکەی  هاوتا 
سازكرد و رایگەیاند، "ئەمریکا پابەندە بە پێشکەشکردنی 
مەشق و راوێژەکانی لە عێراق، هەروەها بەردەوام دەبێت 
لە ئەرکی خۆی بۆ کۆتاییهێنان بە رێکخراوی تیرۆریستی 

داعش".

هاوكات ئێسپەر دوای کۆبوونەوەی واڵتانی ئەندام 
لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش کە لە 

رایگەیاند،  ئاسایش میونشن،  پەراوێزی کۆنفرانسی 
"دۆخی عێراق لە ئێستادا ئاڵۆزە، لە میانی کۆبوونەوەی 

هاوپەیمانی )نێودەوڵەتی دژ بە داعش( بەتایبەت 
باسمان لە فراوانکردنی رۆڵی ناتۆ کرد لە عێراق لە 

داعش". بەرەنگاربوونەوەی 

شایەنی باسه وەزیری بەرگریی ئەمریكا ئاماژەی 
بەوەشکرد، واڵتەكەی کاردەکات بۆ هەماهەنگی لەنێوان 

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش و حکوومەتی 
عێراق بۆ یارمەتیدانی بەغداد و وتیشی، "کارەکانی 

رێککەوتین لەسەر  هاوپەیمانییەکە کۆتایی نەهاتووە، و 
بە هەستیارییەوە". مانەوەمان 

الی خۆیەوە، ئانگرێت کرامپ کارنباوەر ئاشكرایكرد 

ئامانجی واڵتەکەی مەشق و راهێنانە بە هێزە 
عێراقییەکان، تاوەکو بتوانن لە داهاتوودا بەرەنگاری تیرۆر 

ببنەوە.

"ئەڵمانیا هاوبەشە لە هاوپەیمانی  کارنباوەر وتیشی، 
نێودەوڵەتی، و بەردەوام دەبێت لە بەجێگەیاندنی 

ئەرکەکەی لە شەڕی دژ بە داعش".

دوای ئەوەی ٣ی کانوونی دووەمی رابردوو، هەریەک لە 
قاسم سولەیمانی، فەرماندەی فەیلەقی قودس سەر 

بە سوپای پاسدارانی ئێران و ئەبو مەهدی موهەندیس، 
جێگری سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لە 

بۆردومانێکی ئاسمانی ئەمریکادا لە نزیک فڕۆکەخانەی 
بەغدا کوژران، هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش 

لە عێراق هەڵپەسارد. چاالکییەکانی 

دواتر ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنێکدا 
بڕیاریدا بە دەرکردنی هێزە بیانییەکان لە واڵتەکەدا و 

ئەمەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە نایانەوێت عێراق ببێته 
گۆڕەپانی ملمالنێ نێوان ئەمریکا و ئێران. 

ئەمریکا لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە 
داعش نزیکەی پێنج هەزار سەربازی واڵتەکەی لە عێراق 

جێگیرکردووە.

  مارک ئێسپەر، وەزیری بەرگریی ئەمریکا: واشنتۆن
 پابەندە بە پێشکەشکردنی مەشق و راوێژەکانی لە
 عێراق، هەروەها بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکەی بۆ

کۆتاییهێنان بە رێکخراوی تیرۆریستی داعش

هۆکارەکانی گەرم بوونی مۆبایل...

لەناو حوکمڕانیدا  پێکهاتە  لە مەترسیدارترین  یەکێک 
ئەوەیە کە هێزێکی دیکە هەبێت لە دیوی 

پشتی هێز و دەسەاڵتی حکوومەت و بتوانێت 
بەشێوەیەکی رەها و بەبێ لێپێچینەوە مامەڵە 

لەگەڵ پرسەکان بکات و بەرژەوەندییە گشتییەکانی 
حکوومەت و خەڵک بەالوەنێت، هەرچی هەیە 

بۆ بەرژەوەندی خۆی قۆرخ بکات. زەرەری سەرەکی 
ئەم پێکهاتانە یاخود ئەم گرووپانە ئەوەیە کە 
پەروەردەیی  سیستەمی سیاسی، دیموکراسی، 
و پەرەسەندنی واڵتان بەرەو دواوە دەبات، لەو 

سۆنگەیەشدا واڵتێکی الوازمان بۆ دەمێنێتەوە کە 
هەمیشە کز دەبێت لەبەرامبەر پرسە دەرەکییەکان، 

ناوخۆییەکان، خزمەتگوزاریی خەڵک و پەروەردە. 

یەکێک لە رەنگدانەوەکان کە نموونەیەکی پڕ بە 
پێستە بۆ حوکمڕانی پاڕالێل، رووداوەکانی ١٥ی 

تەمموزی ساڵی ٢٠١٦ی تورکیایە. لە میانی هەوڵی 
کودەتای سەربازی، گەل بە یەکدەستی لەدژیان 

راپەری و لە ئەنجامی پێکدادانەکان ٢٥٠ هاوواڵتی 
گیانی لەدەستدا و کودەتاکە سەری نەگرت. 

ئەنجامدانی کودەتا لە واڵتێک بە رۆژێک و دوو رۆژ 
ناکرێت و دەبێ باگراوندێکی چەند ساڵەیی هەبێت 

بۆ ئەوەی هەر گرووپێکی دیاریکراو کە دەیەوێت 
سیستەمی حوکمڕانی واڵتێک کۆنترۆڵ بکات و دواجار 

حکوومەتێکی پاڕالێل دروست بکات بۆ بەرژەوەندی 
خۆی و کادر و الیەنگرەکانی خۆی، ئەمەش بە واتای 

و داخوازییەکانییەتی.  ئیرادەی خەڵک  پەکخستنی 

پەیوەستە  ئەوەی 
بە ئێمەوە، چەند 

کێشەیەکی 
دیاریکراوە و 

لە  بەتایبەتی 
ناردنی  کێشەی 

غاز بۆ شارەکانی 
هەولێر و دهۆک 
لێدوان  چەندین 

و دەنگۆ هاتە 
ئاراوە دەربارەی 
نەهاتنییەوە. 

بۆ نموونە باس 
لەوە کرا کە 

دیاریکراو  هێزێکی 
نەیهێشتووە غاز هەناردەی ئەو دوو شارە بکرێت. 

ئەمە دەقاو دەق پاڕالێلیزمی ئیداری نییە و ناکرێت 
بەهەمان جۆرە لەقەڵەمی بدەین، بەاڵم ناشکرێت 

هێزێکی دیکە لە بڕی حکوومەت و دامو دەزگا 
بەرپرسیارەکان رێگری لە خزمەتگوزارییەکی لەو جۆرە 

بکات و دژی خزمەتگوزارییەکانی حکوومەت هەنگاوی 
بگرێتەبەر.  دیکە 

لە یەکخستنیی هێزەکان  سیاسییەکان هەمیشە باس 
و بەهەند وەرگرتنی دام و دەزگا فەرمییەکان 

دەکەن، لە رابردوو و ئێستاش هەوڵی بۆ دراوە و بە 
مەرکەزیی کردنی ئەم بابەتە هەمیشە لە رۆژەڤی 

حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکان هەبووە، بەاڵم لە 
رووی پراکتیزەکردنەوە ناتوانین بڵێین کە ئەمە بە 

شێوەیەکی سەد لە سەد ئەنجام دراوە. 

هەرێمی کوردستان لە رووی ئیدارییەوە خاوەن 
سەرۆکایەتی و پەرلەمان و حکوومەتە، هەموو 

ئەو دەزگا فەرمییانە بەرپرسن لە جێبەجێکردنی 
ئیدارییاتەکان و پەیڕەو کردنی ئەو پڕۆگرامەی 

کە هەیانە بۆ خەڵک. ناکرێت هیچ هێزێکی دیکە 
سەنگەر لە دژی خزمەتگوزاریی حکوومەت بگرن و 
ببنە هۆی پشێوی و پشتگوێ خستنی داواکارییە 

خەڵک.  سەرەتاییەکانی 

هەر سێ سەرۆکایەتییەکە بە پلەی یەک بەرپرسن 
لە هەر قەیرانێک و کێشەیەک کە بەرۆکی 

هاوواڵتییان دەگرێت، بۆیە دەبێت رێکاری پێویست 
تێکدەرانە  نەهێشتنی هەڵسوکەوتی  بۆ  بگرنەبەر 
و کۆکردنەوەی سەرجەم هێزەکان لە یەک میحوەر 

کە ئەویش خزمەتکردنی خەڵکە. 

نموونەی هێزی پاڕالێل لە حکوومەت گەر باش 
بێت یاخود خراپ ناکرێت متمانەی پێبدرێت و وەکو 
سەرچاوەی هێز سەیری بکرێت، بە پێچەوانەوە سێ 

سەرۆکایەتییەکەی هەرێم یەکەم سەرچاوەیە بۆ 
پاراستن و خۆشگوزەرانی خەڵک. بۆیە پێویستە رێگە 

لە هەر پێکهاتەیەکی پاڕالێل بگیرێت کە دەبنە 
هۆی الوازکردنی هێزی یاسادانان و جێبەجێکردن، 

گەر ئەمە نەکرێت، لە داهاتوو خوا نە خواستە 
حکوومەت رووبەڕووی کێشەی گەورە دەبێت و 

جیاکاریی لەنێو خەڵک دروست دەبێت. 

 هێزی پاڕالێل و لێکەوتە
 ترسناکەکانی

 زیا عوزێری
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ئاگرەکەی ئوسترالیا دوای شەش مانگ 
توانرا کۆنترۆڵ بکرێت 

 گۆڕەپانی تەحریر-ی ناوەندی خۆپیشاندانەکان
ئەم جارە پڕ بوو لە ئافرەت

لەماوەی  چەند رۆژی رابردوودا لە بەغدادی پایتەخت 
بە سەدان ئافرەت لەدژی حکوومەت خۆپیشاندانیان 

ئەنجامدا. 

لە ١٣ی شوبات سەدان ئافرەت لە گۆڕەپانی تەحریر 
ناوەندی بەغدادی پایتەختی عێراق كۆبوونەوە و 

داوایانكرد لەدیارییكردنی ئایندەی واڵتدا خاوەن بڕیاربن. 

ئافرەتە عێراقییەكان بەوتنەوەی دروشمی "نە موقتەدا 
نە هادی، واڵت ئازاد 

دەبێت" ناڕەزایەتییان 
بەرامبەر موقتەدا سەدر، 

سەركردەی رەوتی سەدر و 
هادی عامری، سەركردەی 

فەیلەقی بەدر نیشاندا و 
پرۆتستۆی گەندەڵییان لە 

واڵت كرد.

لە خۆپیشاندانەكەدا كە 
زانکۆکانیش  قوتابیانی 

پشتیوانییان دەكرد، 
دروشمی "گیان و رۆحمان 

بەفیدای عێراق دەكەین"، ئەمڕۆ تامی گازی فرمێسكڕێژ 
و سبەینێ تامی ئازادیی دەكەین" و "ئەو ملیۆن 
کەسەی بۆ حوسێن دەگریان لە کوێن" وترانەوه.

هاوکات ئافرەتانی الیەنگری موقتەدا سەدر، سەرۆکی 
رەوتی سەدر لە ١٤ی شوبات خۆپیشاندانێکیان 

رێکخست. 

لە ناوچەی سەدر رۆژهەاڵتی بەغدادی پایتەخت ئەو 
ئافرەتانەی کە دوایی 

نوێژی هەینی کۆبونەوە 
بە دەستەکانیان ئااڵی 

عێراق و پۆستەری سەرکردە 
بەرزکردبوەوە  شیعییەکانیان 

و دەستیان بە رۆیشتنکرد.

ئەو ئافرەتانەی کە جلی 
هاوشێوەی کفنیان پۆشیبوو، 

بەبەردەوامی دروشمی 
نەخێر ئەمریکا-یان دووبارە 
دەکردەوە و پشتیوانیان بۆ 

سەدر دوبارەکردەوە.
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AA



 twitter/@tbaajansi+964 750 261 10 11٦ ١٧ی شوباتی ٧٢٠٢٠

لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن مارك ئێسپەر، 
وەزیری بەرگری ئەمریكا لەگەڵ ئانگرێت کرامپ کارنباوەر، 

رۆژنامەوانی هاوبەشی  کۆنگرەیەکی  ئەڵمانییەکەی  هاوتا 
سازكرد و رایگەیاند، "ئەمریکا پابەندە بە پێشکەشکردنی 
مەشق و راوێژەکانی لە عێراق، هەروەها بەردەوام دەبێت 
لە ئەرکی خۆی بۆ کۆتاییهێنان بە رێکخراوی تیرۆریستی 

داعش".

هاوكات ئێسپەر دوای کۆبوونەوەی واڵتانی ئەندام 
لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش کە لە 

رایگەیاند،  ئاسایش میونشن،  پەراوێزی کۆنفرانسی 
"دۆخی عێراق لە ئێستادا ئاڵۆزە، لە میانی کۆبوونەوەی 

هاوپەیمانی )نێودەوڵەتی دژ بە داعش( بەتایبەت 
باسمان لە فراوانکردنی رۆڵی ناتۆ کرد لە عێراق لە 

داعش". بەرەنگاربوونەوەی 

شایەنی باسه وەزیری بەرگریی ئەمریكا ئاماژەی 
بەوەشکرد، واڵتەكەی کاردەکات بۆ هەماهەنگی لەنێوان 

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش و حکوومەتی 
عێراق بۆ یارمەتیدانی بەغداد و وتیشی، "کارەکانی 

رێککەوتین لەسەر  هاوپەیمانییەکە کۆتایی نەهاتووە، و 
بە هەستیارییەوە". مانەوەمان 

الی خۆیەوە، ئانگرێت کرامپ کارنباوەر ئاشكرایكرد 

گەرم بوونی مۆبایل یەكێكە لەو كێشە سەرەكییانەی 
بەكارهێنەرانی لێی بێزار دەبن ئەویش بەهۆی پێشكەوتنی 
تەكنەلۆژیا و خزمەتگوزارییەكان كە بەجۆرێك كاری كردۆتە 

سەر خەڵكی بەردەوام ئەو ئامێرە بەكاردەهێنن و لە 
كۆتاییدا باجەكەی گەرم بوونی مۆبایلەكەیە.

دەشێت زۆربەی کات ئەم پرسیارانەت لەخۆت کردبێت 
گەرمبوونی مۆبایل لە چیەوە ڕوودەدات؟ بە تایبەت 

کاتێک یاریی یاخوود ئەرکێکی پێ ئەنجام دەدەیت بۆ 
مۆبایلەکانمان گەرم دەبێت و چی وای لێدەکات گەرم 

ببێت؟ یاخوود ئەو هۆکارانە چییە وا دەکات گەرم ببێت؟

هۆكاری گەرم بوونی مۆبایلەکانمان:

١- بەردەوام پشكنین بكە بۆ پاتری و كێبڵی بارگاوی كردنی 
مۆبایلەكەت، چونكە كاتێك پاترییەكە كۆن دەبێت زوو 

گەرم دەبێت و بەهەمان شێوە ئەگەر كێبڵی بارگاوی كردن 
جۆرێکی باش نەبێت.

٢- بەكارهێنانی كامێرای مۆبایل بەوپەڕی كوالێتییەوە 
وەك ئەوەی وێنەی ئێچ دی بگرێت یان بۆ ماوەیەكی زۆر 

كامێراكە كراوە بێت ئەوە دەبێتە هۆی بەرز بوونی گەرمی 
مۆبایلەكە.

٣- بوونی ڤایرۆس، ڤایرۆسەكانی مۆبایل دیاری كراون و 
باشترین ڕێگە بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆس دانەگرتنی هەر 

ئەپێكە كە لە سەرچاوەكەی دڵنیا نەبیت، چونكە ڤایرۆسی 
مۆبایل هۆكارە بۆ بەرزبوونەوەی گەرمی.

٤- كردنەوەی )وای فای( بۆ ماوەیەكی زۆر ئەمەش دەبێتە 
هۆی بەكارهێنانی وزەیەكی زۆر و گەرم بوونی مۆبایل.

٥- كەڤەر، زۆربەی كەڤەرەكان كە بۆ پاراستنی مۆبایل 
بەكاردەهێنرێت لە شكاندن و روشاندن لە مادەی پالستیك و 

مەتات و پێستە دروستكراون و دەبنە هۆی گەرم بوونی مۆبایل.

٦- گۆڕینی کێبڵی بارگاویکردنی مۆبایل، کێبڵی بارگاویکردنی 
مۆبایلێک بۆ مۆبایلێکی تر جیاوازە بۆیە هەوڵبدە هەمیشە 
کێبڵی بارگاویکردنی مۆبایلی خۆت بەکاربهێنیت، چونکە 
کێبڵی بارگاویکردنی مۆبایلەکەی خۆت نەبێت رەنگە بڕی 
کارەبای زیاتر بدات بە پاتریەکەت و بەمەش مۆبایلەکەت 

گەرمتر دەبێت و پاش لێکردنەوەی زوتر شەحنی دادەبەزێت.

٧- کارپێکردنی مۆبایل لە کاتی کردنی بارگاویکردنی، یەکێک 
لە  کارپێکردنێتی  مۆبایلەکانمان  لە هۆکارەکانی گەرمبوونی 

بارگاوی دەبێت.  کاتێکدا 

چەندین هۆکاری دەرەکیش هەیە بەدەر لە هۆکارە 
ناوەکییەکان وەک دانانی مۆبایلەکەت لەبەرخۆردا، یاخوود 

لە نزیک ئامێرێکی گەرمکەرەوە و چەندەهای دیکە.

بەدەر لەوانەش گەر مۆبایلەکانتان لەخۆیەوە گەرم داهات، 
هۆکاری یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کۆمەڵێک ئەپی زۆر 

لەپاش بنەمای مۆبایلەکەتاندا کار دەکات و پێویستە الیانبەین. 

هۆکاری تریش دەگەڕێتەوە بۆ کێشەیەک لە مۆبایلەکەتدا 
کەوا باشترە دەستبەجێ مۆبایلەکەت چاک بکەیت لە 

سەنتەرێکی چاکردنەوە چونکە زۆربەی ئەو مۆبایالنەی 
کە کێشەيیان هەیە گەرم دەبن توانای ئاگادارکردنەوە و 
خاوکردنەوەی پرۆسێسەریان نامێنێت و زیان بۆ پاتریی و 

مۆبایلەکەت دروست دەکەن هەندێک جار دەگاتە حاڵەتی 
مۆبایلەکە. تەقینی 

چۆن رێگری بکەین لە گەرمبوونی مۆبایلەکانمان؟

بۆ رێگریکردن لە زۆر گەرمبوونی پاتریی مۆبایلەکەت، 
مۆبایلەکەت بە دوور بگرە لە زۆر بەکارهێنانی یارییە ئاست 

بەرزەکان و زۆر سەیرکردنی ڤیدیۆیەکان. 

کۆمەڵێك ئەپ لە یەک کاتدا کار پێ مەکە یاخوود لە 
پاشبنەمادا مەیهێڵەوە چونکە وزەیەکی زۆری پاتری سەرف 

 Hotspot و NFC دەکات. هەروەها بلوتوز و هاو جۆرەکانی وەک
بەکار مەهێنە گەر پێویستت پێ نەبوو.

دۆخی ڕووناکی خۆکاریی بەکار مەهێنە چونکە بەهۆیی 
 Sensor Light پێدانی چاالکی بەردەوام بە هەستەوەریی

وزەیەکی زۆری دەوێت هەم مۆبایلەکەمان گەرم دەکات هەم 
وزەی پاتریش دەبات.

گەر wifi بەکاربهێنیت لە Data Mobile باشترە چونکە کەمتر 
مۆبایل گەرم دەکات و کەمتر وزەی پاتریەکە دەبات.

لەگەڵ ئەوەشدا هەر کاتێک هەستتان بە گەرمبونی مۆبایلەکانتان 
کرد بەرگە پارێزەکەی لێ بکەوە تاوەکو زووتر ساردبێتەوە.

 هەروەها دەکرێت سود لە دۆخی Saving Power مۆبایلەکەتان 
وەربگرن تاوەکو وزەیەکی باشتری پاتری مۆبایلەکەتان بۆ 

بگەڕێتەوە و رێگریی بکات لە گەرمبوونی مۆبایلەکەت بەهۆی 
پرۆسێسەرەوە. توانای  سنوودارکردنی 

ئامادەکردن: عەبدولسەالم هیشام

هۆکارەکانی گەرم بوونی مۆبایل...

بەرپرسانی ئاگرکوژێنەوەی ئوسترالیا ئاماژەیان بەوەدا کە سەرکەوتوبوون 
لە کوژاندنەوە و کۆنترۆڵکردنی ئەو ئاگرە بەهێزەی کە ماوەی شەش مانگە 

واڵتەکەی گرتووەتەوە و لەژێر کۆنترۆڵدا دەرچووە، پێشبینی ئەوەشیانکردووە 
کە بارانی بەلێزمە لە ناوچە زیانلێکەوتووەکاندا ببارێت.

به گوێره ی به یاننامه یه كی سه نته ری ئاگركوژێنه وه ی "نیو ساوس ویڵز" كه لە بەرواری 
١٤-٢-٢٠٢٠ باڵویكرده وه  تیایدا رایگه یاندوه ، بۆ یه كه مجار توانراوه  به ته واوی 

ئاگره كه ی ئوسترالیا له دوای شه ش مانگ له كه وتنه وه ی كۆنترۆڵ بكرێت.

هاوکات هۆكاری سه ره كی كۆنترۆڵكردنی ئاگره كه شی بۆ بارانبارین له ١٠  
رۆژی رابردوو گه ڕاندوه ته وه  و ئه وه ی ئاشكرا كردووه ، له  ٢٤ ناوچه ی والیه تی 

نیو ساوس ویڵز ئاگره كه  ته شه نه ی سه ندبوو.

شایەنی باسە به هۆی ئاگره كه ی ئوسترالیاوه  كه  له  مانگی ئه یلولی ساڵی رابردوو 
له  والیه ته كانی )ڤیكتۆریا، باشوری ئوسترالیا، كوینزالند( كه وته وه ، به گوێره ی 

زانیارییه کان، بەهۆی ئاگرەکەوە ٢٩ كه س گیانیان له ده ستداوه .

هەروەها بەپێی ئامارەکان، مەزەندە دەکرێت یەک ملیار ئاژەڵی جۆرا و جۆر بەهۆی 
ئاگرەکەوە سوتابن، لە هەندێک شوێنیش ئاژەڵ و دارستانەکان بە تەواوی لەناوچوون.

لە الیەکی دیکەوە دەزگای خزمەتگوزاری نیشتیمانی ئوسترالیا باڵویکردووەتەوە، ڕووبەری 
ئەو شوێنانەی کە ئاگرەکە سوتاندونی، سێ هێندەی شاری لەندەنی بەریتانیایە.

ئاگرەکەی ئوسترالیا دوای شەش مانگ 
توانرا کۆنترۆڵ بکرێت 

چین لە رێگەی سیستەمێکەوە مێشکی فەرمانبەرانی دەپشکنێت

 گۆڕەپانی تەحریر-ی ناوەندی خۆپیشاندانەکان
ئەم جارە پڕ بوو لە ئافرەت

لە رێگەی پڕۆژەیەکی تەکنەلۆژیاوە کە لە 
الیەن حکوومەتی چین-ـەوە جێبەجێ 

مێشکی  کارەبایییەکانی  دەکرێت شەپۆڵە 
دەپشکێندرێت. فەرمانبەران 

دڵەراوکێ   ئاماژەکانی  دیاریکردنی 
دڵەراوکێ و توڕەیی و بێتاقەتی لەم 

سیستەمەدا بە دیار دەکەوێت، لە رێگای 
ئەلیکترۆنی کە  چەند هەستەوەرێکی 
بە شێوەی وایەرلێس کاردەکات لەسەر 

دەچەسپێندرێت. فەرمانبەران 

کارەباییەکانی مێشک  داتای شەپۆڵە 
تایبەت  بۆ کۆمپیوتەرێکی  دەنێرێت 
پێوانەی هێڵکاری  ئامێری  هاوشێوەی 

کارەبایی مێشک، پاشان داتاکان دەپشکنێت 
و هەر ئاماژەیەکی دڵەراوکێی و توڕەیی 

دیاریدەکات. هەبێت 

لە ئێستادا چەندین کارگە و کۆمپانیا 
لە چین بە مەبەستی زیادکردنی 

بەرهەمی رۆژانەیان ئەم سیستەمە 
کرێکار  بۆ چاودێریکردنی  بەکاردەهێنن 
و فەرمانبەرەکانیان بۆ ئەوەی دووربن 

لە هەر پاڵەپەستۆیەکی دروونی و 
بێتاقەتی. 

لە رێگەی ئەم سیستەمەوە 
کۆمپانیاکان دەتوانن پێش ئەوەی 

کێشەیەکی دەرونی بۆ فەرمانبەران 
ڕووبدات چارەسەری بکەن و ورەی 
بکەنەوە.  بەرز  فەرمانبەرەکانیان 

 
لەکاتی  ناجێگیری باری دەروونی 
پشوو  کۆمپانیاکە  فەرمانبەرەکە 

دەدات بە فەرمانبەرەکە تا 
ئاسایبونەوەی باری دەروونی یاخود 

پێدەسپێرێت. ئاسانتری  کارێکی 
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AA derleme

ڤایرۆسی جگەر هەوكردنێكی ڤایرۆسیە كە تووشی جگەر 
دەبێت و سەر بە كۆمەڵەی نەخۆشیە گوازراوەكانە و پێنج 

جۆری هەیە، ئەم نەخۆشییە بەهۆی خواردن و خواردنەوە و 
خوێنەوە دەگوازرێتەوە كە ڕێژەی توشبوو بەم نەخۆشیە لە 

ژن و پیاودا وەك یەك وایە، هاوکات سااڵنە بە ملیۆنەها كەس 
تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن و دەبێتە هۆی گیان لەدەستدانی 

نزیكەی )١ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار( كەس لە ساڵێكدا.

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا لەبارەی زانینی جۆرەکانی 
ئەم ڤایرۆسە و  مەترسییەکانی و چەند پرسێکی تر 

چاوپێکەونێکمان لەگەڵ دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی 
رێکخراوی ژیان-ـی تەندروستی ئەنجامدا.

دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی رێکخراوی ژیان-ـی 
تەندروستی لە سەرەتای قسەکانیدا باسی لە جۆرەکانی 

ڤایرۆسی جگەر کرد و وتی، "بەگوێرەی قسەی زانایان ئەم 
نەخۆشییە دەکرێ خۆی چاکببێتەوە بێ ئەوەی نەخۆش هیچ 
چارەسەرێک وەربگرێتن. هەندێک لە نەخۆشانی ڤایرۆسەکەش 
چارەسەرەکەیان درێژخایەنە وە ئەگەر لە حاڵەتێک چارەسەری 
بۆ نەکرێت دەکرێ ڤایرۆسەکە گەشە بکات بۆ شێرپەنجە وە 
هەندێک جاریش ببێتە هۆکاری مردنی نەخۆشەکە. هاوکات 

جۆرەکانیشی دیارن بەپێی ئەوەی شارەزایان کە پۆلێنی 
ڤایرۆسی جگەریان کردووە کە ئەوانیش پێنج جۆرن پێکدێن 
لە)A، B، C، D، E(. ئەم پێنج جۆرە ڤایرۆسە هەن کە هۆکاری 

توشبوونی نەخۆشییەکەن لە مرۆڤدا".

دکتۆر قاسم عەزیز عەلی لە بارەی رێگاکانی گواستنەوەی 
ئەم ڤایرۆسە رایگەیاند، "رێگاکانی گواستنەوەی ئەم ڤایرۆسە 

بەپێی جۆری ڤایرۆسەکە جیاوازی هەیە بۆ نمونە ڤایرۆسی 
A لەگەڵ E لە رێگای دەم، پیسبوونی خۆراک دەگوازرێنەوە، 
بەاڵم سێ شێوازەکەی تر یان سێ جۆرەکەی تری ڤایرۆسکە 
کە بریتین لە)B، C، D( ئەمانە لە خوێندا هەن و لە رێگای 

خوێن و ئەو شالنەی کە لە لەشی مرۆڤدا هەن واتە لە 
رێگای خوێن گواستنەوە لە کەسێکی توشبوو بۆ کەسێکی 
تەندروست دەگوازرێتەوە، یان لە رێگای پەیوەندی سێکسی، 

لە رێگای منداڵبوون واتە کاتێک کە دایک منداڵی دەبێت 
دەگوازرێتەوە، بە تایبەتی جۆرەکانی B و C لەم رێگایانەوە 

دەگوازرێنەوە".

شایەنی باسە لە بارەی نیشانەکانی ئەم نەخۆشییەوە دکتۆر 
قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی رێکخراوی ژیان-ـی تەندروستی 

وتی، "نیشانەکانی ئەم نەخۆشیە بە پێی جۆری ڤایرۆسەکان 
گۆڕانکارییان بەسەردادێت، بۆ نمونە ڤایرۆسی جۆری ئەی 
لەگەڵ E شێوازێکی لێکچوون هەیە لە نێوان هەوکردنی 

جگەر  و لەگەڵ ئەنفلۆنزا. بەشێوەیەکی گشتی نیشانەکانی 
ئەم نەخۆشییە بریتین لە بێهێزی، ئارەزونەکردنی خواردن 

و پلەی گەرمی لەش هەروەها هەندێک نیشانە لەسەر 
جەستە و پێستی مرۆڤ دەردەکەوێت لەوانەش خورانی 

پێست، دروستبوونی پەڵە لەسەر پێستی کەسەکە. هەروەها 
هەندێک جاریش دەبێتە هۆی دابەزینی کێشی کەسەکە 

بەهۆی ئەوەی ئارەزووی خواردنی نامێنی. وە هەندێک 
جاریش بە تایبەتی لە جۆرەکانی A و B دوای توشبوون 

بە نەخۆشییەکە دوای دوو هەفتە میزی کەسەکە زۆر تۆخ 
دەبێت و رەنگی پیسایشی دەگۆڕیت".

لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایا کامە جۆری ڤایرۆسی 
جگەر لەنێو خەڵک زۆر باوە؟ دکتۆر قاسم عەزیز عەلی وتی، 
"خۆی دوو جۆریان هەیە کە زۆر مەترسیدارن ئەوانیش B و 
Cـین. هەندێک لە شارەزایان پێیان وایە کە هەموو جۆرەکان 

مەترسیدارن و باون بەاڵم بەپێێ ئەوانەی کە پسپۆڕی ئەم 
نەخۆشییەن پێیان وایە جۆری B و C زۆر مەترسیدارن وە 

بەتایبەتیش B لەبەر ئەوەی کە چارەسەری زەحمەتە، جۆری 
سی چارەسەری هەیە بەاڵم ڤاکسی چارەسەری لەسەر 
جۆری Cـیەکە کەمترە بەهۆی ئاڵۆزی جۆری ڤایرۆسەکە 

بەاڵم B و هەندێک لە جۆرەکانی تر ڤاکسی چارەسەری کە 
 C وەردەگیرێت دەبێتە هۆی رێگا گرتن لەم نەخۆشییە بەاڵم

لەوە جیا دەکرێتەوە ڤاکسی کەمتر کاریگەری لە رێگەگرتن 
لە نەخۆشییەکە دەگرێت و خۆشبەختانە چارەسەری جۆری 

Cـیەکە دۆزراوەتەوە".

هاوکات دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی رێکخراوی 
ژیان-ـی تەندروستی لەبارەی شێوازەکانی خۆپاراستن لەم 

نەخۆشییە و توشنەبوونیان بەم ڤایرۆسە وتی، "خۆی 
گرینگترین خاڵ بۆ خۆپارێزی لەم نەخۆشییە گرینگیدان 

بە پاکو خاوێینییە بە تایبەتی کاتێک کەسێک کە گەشت 
دەکات بۆ یەکێک لەو واڵتانەی کە ئەو نەخۆشییەیان تیادا 

باڵوبۆتەوە دەبێت زۆر وریای خۆیان بن بە تایبەتی هەندێک 
واڵت هەیە وەکو واڵتانی رۆژئاوای ئاسیا کە خواردنی گۆشت 

و ماسی کەمتر دەکوڵێن، ئەم ڤایرۆسەش بە نەکواڵندی 
خۆراک لە کەسێکەوە بۆ کەسێکیتر دەگوازرێتەوە. هەروەها 

خۆپاراستن لە پەیوەندی سێکسی کە لەوانەیە کەسی 
بەرامبەر هەڵگری ئەم ڤایرۆسە بی هەروەها لەکاتی 

گواستنەوەی خوێن و نەشتەرگەری ئەوانەی کە خوێنەکە 
دەبەخشن دەبێت دڵنیابێتەوە کە ئەوانە هەڵگری ئەم 

ڤایرۆسە نین، وە هەروەها کەلوپەلی تراش کردن یان ئەو 
شتانەی کە پەیوەندی راستەوخۆیان هەیە لەگەڵ خوێن 

و پیست هەیە دەبێت یەک جار بەکاربهێندرێت و لە 
کەسێکەوە بۆ کەسێکیتر بەکارنەهێنرێ. ماددە هۆشبەرەکان 
بە هۆکاری گواستنەوەی ئەم نەخۆشییە دادەندرێت چونکە 

لە ماددەی هۆشبەر سرنجەکان لەالیەن چەند کەسێکەوە 
بەکار دەهێنرێت بەهۆی ئەوەی کۆنتاکتی لە کەسێکەوە 
بۆ کەسێکیتر هەیە نەخۆشییەکە دەگوازرێتەوە. دەست 

شوشتن و پاکوخاوێنی باشترین رێگایە بۆ ئەوەی خۆت لەم 
نەخۆشییە بپارێزیت".

  چی دەزانیت دەربارەی جۆرەکانی ڤایرۆسی جگەر؟
ڤایرۆسی جگەر.. سەرچاوەی مەرگێکی کوشندە و بەرباڵو
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خۆراكی  پەیڕەوكردنی سیستمی  خۆراك،  ١١- سیستمی 
دەوڵەمەند بەچەوری و خوێ و شەكر و كۆلیسترۆل 
زیاد دەكات. بەنەخۆشیەكانی دڵ  تووشبون  ئەگەری 

دڵ جەڵتەی  نیشانەکانی 

یه ک  به زۆری  دڵ  نیشانه کانی جەڵتەی  ده ستپێکردنی 
باوترین  ژانه سینگ  خوله کێک.  له چه ند  یه که ،  به دوای 
نیشانه ی جەڵتەی دڵە، وا وه سف ده کرێت به هه ست 

یان کووشینی(  )یاخود په ستان  کردن به قورس بوونی 
سینگ. زۆربه ی جار ژانه  سینگه  که  ده داته وه  بازووی 

چه پ به اڵم له وانه یه  بداته وه  چه نه گه  و مل و بازووی 
ڕاست و پشت و زگ.

هه ناسه ته نگی  دڵ  جەڵتەی  له نیشانه کانی  تر  یه کێکی 
ڕووده دات کاتێک نۆره ی دڵ ببێته  هۆی شکستی 

دڵ. چه په ی  گوێچکۆڵه ی 

له ئاره قه کردنێکی  بریتین  دڵی  نۆره ی  تری  نیشانه کانی 
زۆر، بێ هێزبوون و شل بوون، سه ر ئێشه ، هێلنج و 

نیوه ی  به نزیکه یی  به لێدانی دڵ.  رشانه وه ، هه ست کردن 
ئه و نه خۆشانه ی که  تووشی نۆره ی دڵ ده بن هه ست به  

ژانە سینگه  که  ده که ن له  سه رەتادا. وه  هه روه ها چوار 
نیه . له گه ڵ  ژانه  سینگی  نۆره دڵیه کان،  یه کی 

لە جیهاندا بەهۆی جەڵتەی  سااڵنە بە ملیۆنەها كەس 
دڵەوە دەمرن بە تایبەت ئەوانەی لێدانی دڵیان هێواشە. 

ئەو نەخۆشییە ژنان زیاتر توشی دەبن بە بەراورد 
پیاوان. لەگەڵ 

له  ماسولکه کانی  به شێک  بریتیه  له  مردنی  جەڵتەی دڵ 
دڵ له  ئه نجامی نه چوونی خوێن بۆی، که  زۆربه ی 

گیرانی خوێنبه ری دڵ. له   بریتیه   جاره کان هۆیه که ی 

کتوپر  مردنی  لە هۆكارەكانی  بەیەكێك  جەڵتەی دڵ 
لەناو  ئێستا  لە جیهاندا، ئەم دیاردەیە  دادەنرێت 

گەنجەكاندا زۆر باڵوە، لەگەڵ ئەوەشدا بەرزی ڕێژەی 
لە  ناو خوێن و قەڵەوی بەیەكێك  كۆلیسترۆلی 

دادەنرێت. دڵ  بەجەڵتەی  توشبوون  هۆكارەكانی 

هەموومان باش دەزانین کە جگەرەکێشان  و قەڵەوی 
 و کەمبوونی وەرزش هۆکار گەلێکن بۆ توشبوون بە 
جەڵتەی دڵ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ هۆکاری 
نەیزانین ( دەبنە  لەوانەیە  )کە  کاریگەر هەن  دیکەی 

زیادبوونی ئەگەرەکانی جەڵتەی دڵ. هۆی 

لە الیەن گۆڤاری  پزیشكی كە  ڕاپۆرتی  لەنوێترین 
چەند  تیایدا  باڵوكراوەتەوە  جیهانی  تەندروستی 

دەستنیشانكراوە  دڵ  بەجەڵتەی  توشبوون  بۆ  هۆكارێك 
لەوانەش:

١- ماندوبوونی زۆر، وەرزشكردنی بێ بەرنامە و 
خراپی  كاریگەری  كورتدا  لەماوەیەكی  زۆر  كاركردنێكی 

دەبێت بۆ سەر تەندروستی دڵ، بەتایبەتی بۆ ئەو 
كەسانەی نەخۆشی شەكرە و دڵ و پەستانی خوێن 

هەیە. خێزانەكەیاندا  لەناو 

یەكێكە  لە خوێندا  كۆلیسترۆڵ  بەرزبوونەوەی   -٢
خوێنبەرەكان  رەقبوونی  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە 

و ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی كەسەكە تووشی 
لە هۆكارەكانی  جەڵتەی دڵ بێت، یەکێک 

لە  زۆرێك  لە خوێندا خۆراكە،  دروستبوونی كۆلیسترۆڵ 
ئەم  تێدایە  زۆر چەورییان  رێژەیەكی  خواردەمەنییەكان 

كۆلیسترۆل  رێژەی  بەرزكردنەوەی  دەبنە هۆی  چەورییانە 

لە خوێندا ئەمەش دەبێتە هۆی جەڵتەی دڵ.

٣- پلەی گەرمای نزم،  كاركردن لە پلەی گەرمای نزم 
و ئەمەش  دەبێتە هۆی گیرانی ملولەكانی خوێن 

بە  و توشبوون  بەرزبونەوەی پەستانی خوێن  دەبێتە 
جەڵتەی دڵ.

٤-  شەكر و كاربۆهیدراتەكان، جۆرەكانی شیرینی دەبنە هۆی 
قەڵەوی و ئەوەش مرۆڤ لە جەڵتەی دڵ نزیك دەكاتەوە.

٥- خەمۆکی، خەمۆكی درێژ خایەن دەبێتە هۆی   
نەخۆشی دڵ و دەمارەكان و لە كۆتاییدا جەڵتەی دڵ.

٦- باری لە ناکاو، باری لە ناکاوی ئازاربەخش دەبێتە 
هۆی روودانی مردن بە تایبەتیش لە ناو خێزان، 

لەوە  باس  ئەمریکی  نائومێدی”  “تەمەنی  کۆمەڵەی 
دەکات کە دەماری ئەو خانمانەی کە زیاتر لە سێ جار 
توشی رووداوی پڕ لە ئازار هاتوون لە ژیانیاندا ئاستی 

لەوانەی توشی  نزمتر دەکاتەوە  کارکردنیان  ئەدای 
نەبوونە.  دیاردەکە 

دیکەی  گۆڤارێکی  تەنیایی،  بە  ٧- هەستکردن 
کەسانەی  ئەو  کە  دەریخستووە  بەریتانی  پزیشکی 

توشبونیان  ئەگەری  کەمە،  کۆمەاڵیەتییان  پەیوەندی 
بە نەخۆشییەکانی دڵ بە رێژەی ٢٩٪ بەرزترە، هەروەک  

ئەگەری توشبوون بە جەڵتەی دڵیش بە رێژەی ٣٢٪.

بە  لەوانەیە هەستکردن  تەنیایی،  بە  ٨- هەستکردن 
بۆیە ئەگەر  بێزازکەرەکان،  کارە  لە  بێت  تەنیایی یەکێک 

بێزارییەکەیان  رەواندنەوەی  هاوکاری  هەبێت  کەسێک 
باری هەستەکانیان.  رێکخستنی  دەبێتە هۆی  ئەوا  بێت 

٩- خواردنی ژەمەكان بەخێرایی، نان خواردنی خێرا   
زیاد دەكات بەهۆی  ئەگەری توشبوون بەجەڵتەی دڵ 

زیاد دەكات  ڕێژەی دەردانی هۆرمۆنی نۆربینفرین  ئەوەی 
بەرزبونەوەی پەستانی خوێن. كە دەبێتە هۆی 

١٠- زۆر خواردنەوەی مەی و ئەو خواردنەوانەی كافاین لە 
پێكهاتەیاندا هەیە ئەگەری توشبون بەجەڵتەی دڵ زیاد دەكات.

ئاماده کردن: عبدولسه الم هیشام

هەواڵ: محه مه د عه بدولجه بار/فۆتۆ: عەلی سالم

AA derleme

ساڵی  لە  سیڤیل  میگێل  سۆمەرییناسیی  زانای 
 Sumer“ بەناوی  ئەنجامدا  لێکۆڵینەوەیەکی   ١٩٨٧
Riddles: a Corpus” و باس لە ژمارەیەک مەتەڵی 

لێدوانەکانی  لە  سیڤیل  دەکات.  سۆمەرییەکان 
دەربارەی مەتەڵەکان ئاماژەی بەوە داوە کە 

بیرکردنەوە  و  لەسەر شێوازی مەتەڵ  سەرجەمیان 
نووسراوە. 

تابلێتی  ناو  لە  )کی-بور-کی(  چونکە وشەی 
– شیکردنەوە"  "شیتەڵکردن  واتای  بە  سۆمەرییەکان 

دێت، بەاڵم وشەی راستەقینەی بە مەتەڵ لەناو 
نەزانراوە.  بزمار  نووسینی  بە  تابلێتەکان 

زانیاری  واتای مەتەڵەکان،  لەگەڵ دۆزینەوەی 
کۆنەکان.  شارستانییەتە  دەربارەی  پێدەگات  تەواومان 

بۆ نموونە؛ مەتەڵەکەی سەرەوە بۆمان روون 
فێربوون  بە  گرنگییان  کە سۆمەرییەکان  دەبێتەوە 

داوە و هەوڵیان داوە مانا بە جیهان ببەخشن و 
لێوەربگرن.  زانیاریی 

هۆکارەکانی جەڵتەی دڵ



ڤایرۆسی جگەر هەوكردنێكی ڤایرۆسیە كە تووشی جگەر 
دەبێت و سەر بە كۆمەڵەی نەخۆشیە گوازراوەكانە و پێنج 

جۆری هەیە، ئەم نەخۆشییە بەهۆی خواردن و خواردنەوە و 
خوێنەوە دەگوازرێتەوە كە ڕێژەی توشبوو بەم نەخۆشیە لە 

ژن و پیاودا وەك یەك وایە، هاوکات سااڵنە بە ملیۆنەها كەس 
تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن و دەبێتە هۆی گیان لەدەستدانی 

نزیكەی )١ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار( كەس لە ساڵێكدا.

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا لەبارەی زانینی جۆرەکانی 
ئەم ڤایرۆسە و  مەترسییەکانی و چەند پرسێکی تر 

چاوپێکەونێکمان لەگەڵ دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی 
رێکخراوی ژیان-ـی تەندروستی ئەنجامدا.

دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، سەرۆکی رێکخراوی ژیان-ـی 
تەندروستی لە سەرەتای قسەکانیدا باسی لە جۆرەکانی 

ڤایرۆسی جگەر کرد و وتی، "بەگوێرەی قسەی زانایان ئەم 
نەخۆشییە دەکرێ خۆی چاکببێتەوە بێ ئەوەی نەخۆش هیچ 
چارەسەرێک وەربگرێتن. هەندێک لە نەخۆشانی ڤایرۆسەکەش 
چارەسەرەکەیان درێژخایەنە وە ئەگەر لە حاڵەتێک چارەسەری 
بۆ نەکرێت دەکرێ ڤایرۆسەکە گەشە بکات بۆ شێرپەنجە وە 
هەندێک جاریش ببێتە هۆکاری مردنی نەخۆشەکە. هاوکات 

جۆرەکانیشی دیارن بەپێی ئەوەی شارەزایان کە پۆلێنی 
ڤایرۆسی جگەریان کردووە کە ئەوانیش پێنج جۆرن پێکدێن 
لە)A، B، C، D، E(. ئەم پێنج جۆرە ڤایرۆسە هەن کە هۆکاری 

  چی دەزانیت دەربارەی جۆرەکانی ڤایرۆسی جگەر؟
ڤایرۆسی جگەر.. سەرچاوەی مەرگێکی کوشندە و بەرباڵو

Türkmen Basın Ajansı ٩٨
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١٧ی شوباتی ٢٠٢٠

لە جیهاندا بەهۆی جەڵتەی  سااڵنە بە ملیۆنەها كەس 
دڵەوە دەمرن بە تایبەت ئەوانەی لێدانی دڵیان هێواشە. 

ئەو نەخۆشییە ژنان زیاتر توشی دەبن بە بەراورد 
پیاوان. لەگەڵ 

له  ماسولکه کانی  به شێک  بریتیه  له  مردنی  جەڵتەی دڵ 
دڵ له  ئه نجامی نه چوونی خوێن بۆی، که  زۆربه ی 

گیرانی خوێنبه ری دڵ. له   بریتیه   جاره کان هۆیه که ی 

کتوپر  مردنی  لە هۆكارەكانی  بەیەكێك  جەڵتەی دڵ 
لەناو  ئێستا  لە جیهاندا، ئەم دیاردەیە  دادەنرێت 

گەنجەكاندا زۆر باڵوە، لەگەڵ ئەوەشدا بەرزی ڕێژەی 
لە  ناو خوێن و قەڵەوی بەیەكێك  كۆلیسترۆلی 

دادەنرێت. دڵ  بەجەڵتەی  توشبوون  هۆكارەكانی 

هەموومان باش دەزانین کە جگەرەکێشان  و قەڵەوی 
 و کەمبوونی وەرزش هۆکار گەلێکن بۆ توشبوون بە 
جەڵتەی دڵ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ هۆکاری 
نەیزانین ( دەبنە  لەوانەیە  )کە  کاریگەر هەن  دیکەی 

زیادبوونی ئەگەرەکانی جەڵتەی دڵ. هۆی 

لە الیەن گۆڤاری  پزیشكی كە  ڕاپۆرتی  لەنوێترین 
چەند  تیایدا  باڵوكراوەتەوە  جیهانی  تەندروستی 

دەستنیشانكراوە  دڵ  بەجەڵتەی  توشبوون  بۆ  هۆكارێك 
لەوانەش:

١- ماندوبوونی زۆر، وەرزشكردنی بێ بەرنامە و 
خراپی  كاریگەری  كورتدا  لەماوەیەكی  زۆر  كاركردنێكی 

دەبێت بۆ سەر تەندروستی دڵ، بەتایبەتی بۆ ئەو 
كەسانەی نەخۆشی شەكرە و دڵ و پەستانی خوێن 

هەیە. خێزانەكەیاندا  لەناو 

یەكێكە  لە خوێندا  كۆلیسترۆڵ  بەرزبوونەوەی   -٢
خوێنبەرەكان  رەقبوونی  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە 

و ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی كەسەكە تووشی 
لە هۆكارەكانی  جەڵتەی دڵ بێت، یەکێک 

لە  زۆرێك  لە خوێندا خۆراكە،  دروستبوونی كۆلیسترۆڵ 
ئەم  تێدایە  زۆر چەورییان  رێژەیەكی  خواردەمەنییەكان 

كۆلیسترۆل  رێژەی  بەرزكردنەوەی  دەبنە هۆی  چەورییانە 
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تا ئێستا لەخۆت پرسیوه كه بۆچی مانگی شوبات 
٢٨ رۆژه؟ لێرەدا هەوڵ دەدەین وەاڵمی ئەم پرسیاره 

بكەینەوه.  ئێوەی خوێنەران شی  بۆ 

كاتێك یولیوس قەیسەر لە ساڵی ٤٦ )پ.ز( دا 
ڕۆما، یەكێك  بە سەركەوتوویی گەڕایەوە بۆ 

لەوپرسانەی كە دەبوو بڕیاری لەسەر بدات 
ڕاستە كە  تا ئەو كاتە  بوو،  ڕێكخستنی ساڵنامە 

چونكە  بەاڵم  بەكاردەهێنا،  مانگییان   ١٢ ساڵنامەی 
گەورە قەشەكان  بە دەست  ساڵنامە  ڕێكخستنی 
و پیاوانی ئاینی بوو، ئەوانیش بەپێی ئارەزوو و 
سوودی خۆیان ڕۆژیان بۆ مانگەكان زیاد دەكرد، 

تەنانەت ساڵی ٤٦ ی )پ.ز( ژمارەی ڕۆژەكانی 
ڕۆژو یولیوس قەیسەریش ئەو ساڵەی   ٤٤٥ گەیشتە 

واتە  کۆنفوسینوس(  ئاننوس  )ئولتیموس  نا  ناو 
)دوا ساڵی شێواو(، هەر بەم هۆیەوە باشترین و 

ماسماتیكییەكانی  و  فەیلەسوفەكان  بەناوبانگترین 
ئەو سەردەمەی بانگ كرد بۆ دروستكردنی 

ئەستێرەناسی  لەنێوانیاندا  كە  نوێ.  ساڵنامەیەكی 
بوو،  ئەلەكسەندەریا(  )سۆسیگێنیسی  بەناوبانگ 

كاتی سەردانەكەی  لە  قەیسەر  ئەستیرەناسە  ئەو 
پێی كەوتبوو  كیلیوپاترا چاوی  لە كۆشكی  بۆ میسر 

لەگەڵدا  نوێی  دروستكردنی ساڵنامەی  باسی  و 
كردبوو.

)سۆسیگێنیس(  لەالیەن  ڕوونكردنەوەیەك  دوای 
بەكار  بەتلیموسی سێیەم  درا ساڵنامەی  بڕیار  ـەوە 

بهێنن، كە بەپێی ئەوە ساڵ ٣٦٥ ڕۆژە بۆ ماوەی 
سێ ساڵ لەسەریەك و دوای ئەوە یەك ساڵ ٣٦٦ 

رۆژ دەبێت ئینجا دەبێتەوە ٣٦٥ و ئیدی بەم شێوەی 
دەبێت. بەردەوام 

لەگەڵ ئەوەی وادیاربوو كە 
نەماوە،  ئاڵۆزییەك  هیچ 

بەاڵم لە كاتی دەستكردن 
مانگەكاندا  ناونانی  بە 

هاتە  بۆ  كێشەیان 
كێشەكەش  پێش، 

ئەوەبوو كە یەكەم 
مانگی  ساڵ،  مانگی 
مارت بوو، ئەوەش 
بۆ  ڕێزلێنانێك  وەك 

خودای شەڕ، چونكە 
توانای  و  نیشانەی هێز 

بۆیە  سروشتیشە، 
لەو  ئاهەنگ  چەندین 
مانگەدا ساز دەكرا بۆ 

لەبەرئەوەش  لێی،  ڕێزلێنان 
دەبوایە یەكەم مانگی ساڵ 

٣١ ڕۆژ بێت. 

ناونرا ئەپریلیوس كە لە وشەی ئیتاڵی  دووەم مانگ 
واتە كردنەوە كە نیشانەی سەردەرهێنانی   )aperire(

ڕووەكاكانە لە زەوییەوە و ئەو مانگەش درا بە 
)ئەفرۆدیتی( و دوای مشتومڕێكی زۆر بڕیار درا 

كە ٣٠ رۆژ بێت، دوای ئەوە ٣١ رۆژو ٣٠ رۆژ بەكار 
هێندران بۆ مانگی مایۆ و یونیۆ و یولیۆ یەك لەدوای 

كاتێك گەیشتنە مانگی شەشەم كە  یەك، بەاڵم 

ڕۆمانی(  ئیمپراتوری  )یەكەم  ئەفگوستۆس  نا  ناویان 
لەبەر گرنگی ئەو نەتوانرا رۆژەكانی لە ٣١ 

كەمتر بێت، لەبەر ئەوە دوو مانگ لەسەر 
یەك ٣١ رۆژن.

بۆچی مانگی شوبات ٢٨ رۆژه؟

دوای ئەو مانگە بەردەوام بوون 
بە ٣٠ رۆژ مانگێك و ٣١ رۆژ 
گەیشتنە  تا  دی،  مانگێكی 
یۆنواریۆس كە ئەو  مانگی 

ڕێزلێنان  بۆ  لێنا  ناوەیان 
ئێترۆریا  پارێزەری  )یانۆ(  لە 

ئەتروسكانی  )شارستانیەتی 
نەدەبوو  ئیتاڵی(  كۆنی 

ڕۆژەكانی لە ٣١ كەمتربن، بەم 
شێوەیە دوای ئەوە تەنیا ٢٨ 
رۆژ مایەوە لە كۆی ٣٦٥ بۆ دوا 
 )Februare( مانگی ساڵ فەبرایەر 

دانپێدانان،  یان  پەشیمانبوونەوە  واتە 
نەبوو،  كێشە  ئیتاڵییەكان هیچ  الی  ئەمەش 
چونكە ئەو مانگە وەك دوا مانگی ساڵ دەبوایە 
رابردوودا، تا بزانن  مانگی چاوخشاندن بێ بە ساڵی 
چییان ئەنجام داوە لەو ساڵەدا، ئەمە جگە لەوەی 

خراپەكانیان،  كارە  لە  پەشیمانبوونەوەیە  مانگی 
ڕۆمییەكان حەزیان دەكرد كە ئەو مانگە زوو تەواو 

بێت، بۆیە ئەو سااڵنەی كە دەبوایە فەبرایەر ٢٩ 
رۆژ بێت، نەیان دەوت بیست و نۆیەم رۆژ، بەڵكو 

دووجار رۆژی شەشەمییان دووبارە دەكردەوه.
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ساڵی  لە  سیڤیل  میگێل  سۆمەرییناسیی  زانای 
 Sumer“ بەناوی  ئەنجامدا  لێکۆڵینەوەیەکی   ١٩٨٧
Riddles: a Corpus” و باس لە ژمارەیەک مەتەڵی 

لێدوانەکانی  لە  سیڤیل  دەکات.  سۆمەرییەکان 
دەربارەی مەتەڵەکان ئاماژەی بەوە داوە کە 

بیرکردنەوە  و  لەسەر شێوازی مەتەڵ  سەرجەمیان 
نووسراوە. 

تابلێتی  ناو  لە  )کی-بور-کی(  چونکە وشەی 
– شیکردنەوە"  "شیتەڵکردن  واتای  بە  سۆمەرییەکان 

دێت، بەاڵم وشەی راستەقینەی بە مەتەڵ لەناو 
نەزانراوە.  بزمار  نووسینی  بە  تابلێتەکان 

زانیاری  واتای مەتەڵەکان،  لەگەڵ دۆزینەوەی 
کۆنەکان.  شارستانییەتە  دەربارەی  پێدەگات  تەواومان 

بۆ نموونە؛ مەتەڵەکەی سەرەوە بۆمان روون 
فێربوون  بە  گرنگییان  کە سۆمەرییەکان  دەبێتەوە 

داوە و هەوڵیان داوە مانا بە جیهان ببەخشن و 
لێوەربگرن.  زانیاریی 

ئی ئای گۆردن لە ساڵی ١٩٦٠ هەڵسا بە 
مەتەڵ  بزماری  نووسینی  تابلێتی   ٢٥ باڵوکردنەوەی 

وەرگیراوە.  نووسراوی سۆمەرییەکانەوە  لە  کە 
بە  و  ژیاون  باشووری میزۆپۆتامیا  لە  سۆمەرییەکان 

شارستانیەت  بێشکەی  وەکو  گشتی  شێوەیەکی 
دەزانرێت. 

سۆمەرییەکانەوە  لەالیەن  کە  بزماری  نووسینی 
کاتێک  نووسینە.  جۆری  کۆنترین  بەکارهێنراوە، 

مرۆڤ هەڵساوە بە تۆمارکردنی شتێک، بۆمان روون 
دەبێتەوە کە مەتەڵ هەر لەو ناوچەیە بەرەو 

بووەتەوە.  باڵو  جیهان 

مەتەڵ یەکەم 

و  ناوەوەی  نابینایی دەچیتە  خانوویەک هەیە. بە 
ئەمە چییە؟ بیناییەوە دێیتە دەرەوە،  بە 

لەخۆ  بیرکردنەوەیەکی جوان  ئەم مەتەڵە  وەاڵمی 
قوتابخانەیە. وەاڵمەکەشی؛  دەگرێت، 

مرۆڤ هەمیشە حەز لەوە دەکات کە بەڕێگەی 
سەرکەوێت.  بەرامبەرەکەی  بەسەر  مەتەڵەکانەوە 

تووڕەکردن  بەئەندازەی  مەتەڵەکان  نێو  پرسیارەکانی 
لەبەرامبەریشیدا  و  میزاج سەختن  تێکدانی  و 

وەاڵمێکی ئاسانیان هەیە. مرۆڤ هەر لە سەرەتای 
نەوەکانی  بۆ  ئەو جۆرە شتانەی  درووستبوونییەوە 

لە  پێیەش کۆنترین مەتەڵ  خۆی گواستووەتەوە، بەو 
سەدەی ١٨ـەمی بەر لە زاین نووسراوە. 

 یەکەم مەتەڵ کە بە نووسینی بزماری نوسراوە
لەالیەن سۆمەرییەکانەوە بووە

رۆژی ڤاالنتاین و چەند گێڕانەوەیەکی جیاواز
مێژووی رۆژی ڤاالنتاین بۆ سەدەی سێیەم دەگەڕێتەوە 

کە ئەو کاتە سانت ڤاالنتاین هەڵساوە بە مارەبڕینی 
نهێنی. لەو سەردەمەدا ئیمپراتۆری رۆما کالدیوسی 

دووەم بە بڕیارێک هاوسەرگیری سەربازەکان 
بەمەبەستی بەهێزبوونیان قەدەغە دەکات.  

بەپێی گێڕانەوەکان قەشە سانت ڤاالنتاین لەدژی ئەو 
بڕیارە دەوەستێتەوە و هەڵدەستێت بە مارەبڕینی نهێنی 

بۆ گەنجان. لە ئەنجامدا ئیمپراتۆری رۆما بە دۆخەکە 
دەزانێت و لە بەرواری ١٤ی شوباتی ٢٧٠ی زاینی لەسێدارە 

دەدرێت. بۆیە هەموو ساڵێک بەرواری ١٤ی شوبات وەکو 
رۆژی ڤاالنتاین و خۆشەویستی یاد دەکرێتەوە. 

رووداوێکی دیکە هەیە کە وەکو دەستپێکی گێڕانەوەی 
رۆژی ڤاالنتاین هەژمار دەکرێت ئەویش بەو شێوەیەیە:-

ئەو رۆژە پەیوەستە بە بیروباوەڕەکانی کڵێسای 
کاتۆلیکی، وەکو جەژنێک یادی دەگێردرێتەوە و 

ئاینی بەناوی ڤاالنتاین   ناوەکەشی لە کەسایەتییەکی 
وەرگیراوە. بۆیە لەالیەن هەندێک خەڵکەوە وەکو رۆژی 

دەناسرێتەوە.  ڤاالنتاین  سانت 

ناوی ڤاالنتاین لە زمانەکانی رۆژئاوا بە خۆشەویست 
یاخود ئەو کەسەی کە خۆشیدەویسترێت دێت. 

 
یەکێک لە باسکراوەکان بریتین لە گرنگی رۆژانی ١٤ و 
١٥ی شوبات لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی رۆمانی کە 

رۆژێکی گرنگی ژیانی خەڵکی ئەو سەردەمە بووە. 

ئەو رۆژە وەکو رێزیک بۆ شاژن ژونۆ، خوداوەندانی رۆما 
دەکرایە پشوو. هاوکات ژونۆ لەالیەن خەڵکی رۆماوە بە 

خوداوەندی هاوسەرگیری و ئافرەت دەزانرا. 

چیرۆکی مانگی شوبات
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ دیزاین: محەمەد ئەمین

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: محه مه د عه بدولجه بار

ژاپۆن      ٣٧،٤٣٥،١٩١
٨.مۆمبای-هیندستان١.تۆکیۆ-

  ٢٠،١٨٥،٠٦٤
١٤.بوێنۆس ئایرێس-ئەرژەنتین

١٥،٠٥٧،٢٧٣

١٥.کالکوتا-هیندستان ١٤،٧٥٥،١٨٦
١٦.الگۆس-نێچیریا  ١٣،٩٠٣،٦٢٠

١٨.تیەنتسین-چین  ١٣،٣٩٦،٤٠٢
١٢.ئیستانبول-تورکیا

 ١٥،٥١٩،٢٦٧
١٩.ریۆ دێ جانێرۆ-بەرازیل

١٣،٣٧٤،٣٧٥  

  ١٣.چۆنگچینگ-چین

 ١٥،٣٥٤،٠٦٧

مانیلە-فلیپین   ١٣،٦٩٨،٨٨٩
.١٧

١١.کاراچی-پاکستان
 ١٥،٧٤١،٤٠٦

٢٠.گوانگژۆو-چین   ١٢،٩٦٧،٨٦٢

هیندیستان ٢٩،٣٩٩،١٤١
٢.دەلهی-

  ٩.پەکین-چین

٢٠،٠٣٥،٤٥٥

ساوپاوڵۆ-بەرازیل ٢١،٨٤٦،٥٠٧
.٤

٦.قاهیرە-میسر  ٢٠،٤٨٤،٩٦٥

نگەهای-چین  ٢٦،٣١٧،١٠٤
٣.شە

١٠.ئۆساکا-ژاپۆن
١٩،٢٢٢،٦٦٥

٥.مەکسیکۆ-مەکسیک ٢١،٦٧١،٩٠٨

٧.داکا-بەنگالدیش ٢٠،٢٨٣،٥٥٢

ئاماده کردن : عەلی عەنتەر
جیهان شاری   ٢٠ قەرەباڵغترین 

هەموومان دەزانین کە شارەکانی نیویۆرک، پەککین و تۆکیۆ کۆمەڵەشارێکی یەکجار قەرەباڵغن. قەرەباڵغییەکی لە راددەبەدەر لە هەموو وێنەیەک و گرتەیەکی ئەو 
شارانە بەدیار دەکەون.

رەنگە هەموومان لە فیلمەکانی هۆڵیوود بینەری ئەوە بووبێتین کە لەکاتی پەڕینەوە لەمبەری شەقام بۆ ئەو بەری شەقام قەرەباڵغییەکی گەورەی مرۆڤ بەیەکەوە دێت 
و دەروات. یانیش لە چین و ژاپۆن ڤیدیۆیان تۆمارکراوە لە کاتی هەوڵدانیان بۆ سەرکەوتن بۆ ناو میترۆ. لەم دیمەنانە بۆمان دەردەکەوێت کە ئەم واڵتانە چەندە 

چڕن لەڕووی ژمارەی دانیشتووانەوە. 

هاوشێوەی ئەو سێ شارە ژمارەیەکی زۆر شار هەن کە بەهەمان شێوە قەرەباڵغن و بە شێوەیەکی بەردەوام شەقامەکان تێیدا جەنجاڵ دەردەکەون. ئێمەش ٢٠ شارمان بۆ 
ئێوە ئامادە کردووە کە لە سەرەتای لیستی قەرەباڵغترین شاری جیهانن.

لە سەرجەمی ئەو ٢٠ شارە گەورەیە ٥ شاریان لە واڵتی چین، ٣ شار لە هیندستان، ٢ ژاپۆن و ٢ شاریان لە بەرازیلن. شارەکانی دیکەش بەسەر ٨ واڵت دابەشبوونه.


